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Normalizacja europejska 
w dziedzinie kolejnictwa
Od 1 stycznia 2004 r. Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) 
uzyskał pełne członkostwo w Europejskim Komitecie Nor-
malizacyjnym (CEN) i Europejskim Komitecie Normaliza-
cyjnym Elektrotechniki (CENELEC). Otwiera to możliwość 
pełnego wpływania na kształt wydawanych przez te orga-
nizacje dokumentów standaryzacyjnych, począwszy od 
ich opracowywania w grupach roboczych, a skończywszy 
na zgłaszaniu uwag do projektów norm i udziale w głoso-
waniu nad ich uzgodnieniem. Wysoki parytet posiadany 
przez PKN w głosowaniu końcowym (27 głosów ważo-
nych) stawia Polskę na pozycji porównywalnej z krajami 
takimi, jak Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, 
Hiszpania.

Warto przy tej okazji przedstawić działalność obu wspomnianych 
organizacji normalizacyjnych w dziedzinach powiązanych z trans-
portem szynowym.

Na szczeblu europejskim działalność normalizacyjna w dzie-
dzinie kolejnictwa skupia się przede wszystkim w obrębie dwóch 
komitetów technicznych znajdujących się w strukturach organiza-
cyjnych CEN i CENELEC: 
1) Komitetu Technicznego CLC/TC 9X Zastosowania elektryki 

i elektroniki w kolejnictwie, działającego w CENELEC,
2) Komitetu Technicznego CEN/TC 256 Kolejnictwo, działającego 

w CEN.
Komitety te zostały utworzone w 1990 r. Pierwszy z nich zaj-

muje się tematyką normalizacyjną w aspekcie zagadnień elektro-
techniki i elektroniki, a drugi pozostałymi obszarami tematycz-
nymi z wyjątkiem telekomunikacji. Normalizacją w zakresie 
telekomunikacji zajmuje się Europejski Instytut Norm Telekomu-
nikacyjnych (ETSI). Od początku swojej działalności oba komitety 
ściśle ze sobą współpracują. Do koordynowania prac komitetów 
powołany został Wspólny Komitet Programowy ds. Kolei (JPCR). 
Wiele dokumentów normalizacyjnych dotyczących wspólnej te-
matyki opracowywanych jest przez powoływane, w zależności od 
potrzeb normalizacyjnych, Wspólne Grupy Robocze (JWG). 

Na mocy wielu umów i porozumień komitety CLC/TC 9X 
i CEN/TC 256 współpracują z następującymi organizacjami:
 Międzynarodowym Związkiem Kolei (UIC),
 Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO),
 Europejskim Stowarzyszeniem ds. Interoperacyjności Kolei 

(AEIF),
 Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną (IEC),
 Międzynarodowym Związkiem Transportu Publicznego (UITP),
 Europejskim Związkiem Przemysłu Kolejowego (UNIFE).

Normy europejskie są opracowywane przez CEN i CENELEC 
na wnioski składane przez różne gremia, zaakceptowane przez Ra-
dy Techniczne tych organizacji po uprzednim poparciu minimal-
nej liczby krajów członkowskich. Z chwilą przyjęcia do planu prac 
normalizacyjnych nowego tematu obowiązuje okres wstrzymania 

(Standstill) wszelkich działań normalizacyjnych w danym obsza-
rze przez kraje członkowskie. 

Proces opracowania normy europejskiej obejmuje następują-
ce podstawowe etapy: projekt roboczy normy, projekt do ankiety 
(CEN/CENELEC Enquiry) i projekt do formalnego głosowania 
(Formal Vote).

Działalność 
Komitetu Technicznego CEN/TC 256 Kolejnictwo
Komitet Techniczny CEN/TC 256 Kolejnictwo rozpoczął działal-
ność w 1990 r. w celu opracowania jednolitego, powszechnego 
zbioru norm europejskich, odpowiadających potrzebom rynku eu-
ropejskiego i wspierających politykę Unii Europejskiej w zakresie 
rozwoju sektora kolejowego. W ramach CEN/TC 256 powstają 
normy europejskie obejmujące niemal wszystkie dziedziny kolej-
nictwa, szczególnie w zakresie kolejowych pojazdów szynowych 
i urządzeń stałych.

Program prac normalizacyjnych CEN/TC 256 Kolejnictwo re-
alizowany jest przez grupy robocze (WG) podległe bezpośrednio 
komitetowi lub jednemu z trzech podkomitetów. Praca tych grup 
może być dodatkowo wspomagana przez grupy doradcze (AD) 
i grupy ad hoc tworzone na określony czas w celu rozwiązania 
powstałych problemów. Aktualnie w ramach CEN/TC 256 funk-
cjonują trzy podkomitety techniczne: SC1 Tor, SC2 Zestawy koło-
we/Wózki, SC3 Systemy hamulcowe oraz dwie Grupy Doradcze: 
AD1 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo, AD2 Terminy i definicje. 
Sekretariat CEN/TC 256 prowadzony jest przez niemiecką organi-
zację normalizacyjną DIN.

W tablicy 1 zestawiono grupy robocze prowadzone obecnie 
przez komitet CEN/TC 256 Kolejnictwo, a schemat organizacyjny 
komitetu przedstawiono na rysunku 1.

Grupy robocze podejmują działalność w miarę potrzeb nor-
malizacji w danym obszarze tematycznym, dlatego ich liczba sta-
le się zmienia. Jeżeli jakaś grupa robocza zakończy prace norma-
lizacyjne, to nie odwołuje się jej, tylko tymczasowo zawiesza 
działalność. W pracach tych grup uczestniczy ponad 300 specja-
listów z krajowych organizacji normalizacyjnych, przedsiębiorstw, 
stowarzyszeń europejskich krajów członkowskich oraz afilian-
ckich. 

W pracach grupy roboczej JWG Ochrona przeciwpożarowa 
uczestniczy przedstawiciel strony polskiej. PKN delegował rów-
nież osoby współpracujące z Komitetem Technicznym CEN/ 
/TC 256 i Podkomitetem Technicznym CEN/TC 256/SC3 Systemy 
hamulcowe.

Niewielka liczba delegatów w strukturach CEN sprawia, że 
działalność strony polskiej ograniczała się głównie do ankietyza-
cji projektów norm na różnych etapach opracowania. W zakresie 
norm opracowywanych przez CEN/TC 256 ankiety takie były pro-
wadzone od 1993 r. Dotychczas przedmiotem opiniowania było 
ponad 100 projektów. Projekty norm kierowane były do zaintere-
sowanych przedmiotem normy jednostek kolejowych i przemysłu. 
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Zgłoszone uwagi i komentarze rozpatrywane były przez CEN/
/TC 256 i często akceptowane, mimo statusu Polski jako afilianta.

Program prac normalizacyjnych CEN/TC 256, obejmujący 
obecnie około 110 tematów normalizacyjnych, realizowany jest 
w 38 grupach roboczych wspomaganych przez grupy doradcze 
AD i grupy ad hoc. 

W pierwszych latach działalności CEN/TC 256 proces opra-
cowywania wstępnych projektów norm europejskich, ich opinio-
wania, uzgadniania uwag, ustalenia ostatecznej treści projektów, 
głosowania i ustanawiania był dosyć długi. Pierwsze projekty zo-
stały ustanowione dopiero w 1998 r., po ośmiu latach prac. Było 
to związane z trudnościami w zakresie organizacji Komitetu, pozy-
skania specjalistów i ekspertów do pracy w TC, SC i WG, opra-
cowywania i zatwierdzania programu prac normalizacyjnych, bra-
kiem porozumienia z UIC i oczekiwaniem na przyznanie środków 
finansowych z Komisji Europejskiej i EFTA na opracowywanie 
projektów. Obecnie wiele z tych problemów zostało rozwią-
zanych.

Ważnym wydarzeniem w działalności CEN/TC 256 było pod-
pisanie w 1997 r. porozumienia pomiędzy UIC a CEN, które 
umożliwiało wzajemne wykorzystywanie doświadczeń przy opra-
cowywaniu dokumentów i zakładało koordynację polityki norma-
lizacyjnej. Komitet Techniczny otrzymał prawo do wykorzystywa-
nia treści Kart UIC w dowolnym zakresie do przygotowywania 
projektów norm europejskich.

Od kilku lat można zauważyć dynamiczne przyspieszenie prac 
nad projektami, czego wynikiem jest wzrastająca z każdym ro-
kiem liczba norm ustanawianych przez CEN. W 1998 r. ustano-
wiono pierwsze cztery normy europejskie opracowane w ramach 
CEN/TC 256, w 1999 r. – jedną prenormę ENV, tj. normę zatwier-
dzoną do stosowania na określony czas (3–5 lat), w 2000 r. – 
jedną EN, w 2001 r. – cztery EN, a w 2002 r. – już 24 EN i jedną 
ENV. Normy zatwierdzone w 1998 r. obejmowały tematykę łożysk 
tocznych, smarów i badań eksploatacyjnych maźnic (trzy normy: 

Tablica 1
Grupy robocze 
prowadzone przez komitet CEN/TC 256 Kolejnictwo

Wiodący podkomitet techniczny  Podległe grupy robocze 

CEN/TC 256/SC 1 Tor WG 4  Szyny   
 WG 5  Maszyny do budowy i utrzymania toru   
 WG 15  Projektowanie dróg kolejowych   
 WG 16  Podkłady i podrozjazdnice   
 WG 17  Systemy przytwierdzeń   
 WG 18  Rozjazdy i skrzyżowania   
 WG 21  Odbiór prac torowych   
 WG 28  Geometria toru   
 WG 34  Kwalifikacja wykonawców prac torowych

CEN/TC 256/SC 2  WG 11  Koła/Zestawy kołowe  
Zestawy kołowe/Wózki WG 12  Łożyska toczne/Smary   
 WG 13  Ramy wózków   
 WG 14  Stalowe elementy zawieszenia   
 WG 29  Gumowe elementy zawieszenia   
 WG 30  Amortyzatory i systemy aktywne   
 WG 35  Wykrywanie zagrzanych osi   
 WG 38  Smarowanie obrzeży

CEN/TC 256/SC 3 WG 22  Główne linie kolejowe  
Systemy hamulcowe WG 23  Ruch miejski   
 WG 24  Budowa hamulców   
 WG 25  Terminologia, obliczenia, homologacja 

Grupy robocze podległe  CEN/CLC JWG Ochrona przeciwpożarowa 
bezpośrednio CEN/TC 256 WG 2  Wymagania konstrukcyjne   
 WG 3  Emisja hałasu   
 WG 6  Aerodynamika   
 WG 7  Komfort jazdy   
 WG 8  Klimatyzacja/Ogrzewanie/Wentylacja   
 WG 9  Oświetlenie   
 WG 10  Oddziaływanie pojazd–tor   
 WG 19  Rysunek techniczny   
 WG 20  Wagony cysterny   
 WG 26  Wagony towarowe   
 WG 27  Drzwi   
 WG 31  Spawanie pojazdów szynowych    
  i ich części składowych   
 WG 32  Skrajnia   
 WG 33  Sprzęg zapasowy   
 WG 36  Bezpieczeństwo i systemy alarmowania   
 WG 37  Kabina maszynisty

Rys.1. Schemat organizacyjny Komitetu Technicznego CEN/TC 256
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EN 12080, EN 12081 i EN 12082) oraz tematykę znakowania wa-
gonów cystern (EN 12561-1). Norma zatwierdzona w 1999 r. do-
tyczyła komfortu jazdy pasażerów i miała status prenormy (ENV 
12299). W 2000 r. CEN ustanowił normę określającą wymagania 
konstrukcyjne i wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych 
pojazdów szynowych (EN 12663), a w 2001 r. – normy dotyczą-
ce: oświetlenia elektrycznego pojazdów szynowych stosowanych 
w systemach transportu publicznego (EN 13272), osi zestawów 
kołowych tocznych i napędnych (EN 13103 i EN 13104) oraz 
podkładów i podrozjazdnic drewnianych (EN 13145). Rok 2002 
przyniósł nowe normy w zakresie: podkładów i podrozjazdnic 
(5 kolejnych części normy EN 13230), metod badań systemów 
przytwierdzeń (8 kolejnych części normy EN 13146), wymagań 
eksploatacyjnych dotyczących systemów przytwierdzeń stosowa-
nych w torze (6 części normy EN 13481), urządzeń do załadunku 
i wyładunku wagonów cystern (części od 2 do 6 normy EN 
12561) oraz normę dotyczącą parametrów komfortu jazdy pasa-
żerów, klimatyzacji pojazdów (EN 13129-1). W 2003 r. CEN/ 
/TC 256 zatwierdził 18 norm kolejowych. Jedna z nich to norma 
EN 13674-1 dotycząca szyn Vignole’a o masie 46 kg/m i więk-
szej, opracowana w ramach WG 4 Szyny. Trzy z nich dotyczą ae-
rodynamiki (EN 14067-1,-2,-3), dwie wymagań w zakresie zesta-
wów kołowych i wózków oraz osi (EN 13260 i EN 13261), jedna 
z zakresu stalowych elementów zawieszenia (EN 13298) opraco-
wana w ramach WG 14 oraz dwie opracowane przez WG 29 Gu-
mowe elementy zawieszenia (EN 13597 i EN 13913). Jedna nor-
ma z ustanowionych w 2003 r. stanowi siódmą część z serii EN 
13481 i dotyczy wymagań eksploatacyjnych systemów przytwier-
dzeń, a trzy pozycje obejmują tematykę rozjazdów i skrzyżowań 
(trzy kolejne części normy EN 13232). Zatwierdzono ponadto 
dwie normy dotyczące systemów hamowania w transporcie pu-
blicznym (EN 13452-1,-2) oraz trzy części normy w zakresie po-
miarów wagonów towarowych nowych i przebudowywanych (EN 
13775-1,-2,-3).

Wymienione normy europejskie w większości przypadków 
umieszczone były w programach prac Komitetu Technicznego 
CEN od początku jego działania, co oznacza, że czas ich opraco-
wywania wynosił nawet osiem lat. Aktualnie Rada Techniczna 
CEN podjęła działania w kierunku skrócenia czasu opracowywania 
norm EN do trzech lat. W ten sposób powinny zostać spełnione 
atrybuty normy jako aktualnego dokumentu technicznego. Długi 
proces opracowywania powodował, że niektóre wymagania mogły 
stać się nieaktualne. Aby zmieścić się w terminie trzech lat, CEN 
zaproponował pilotażowo nową formułę opracowania projektu ro-
boczego przez tzw. Project team, zespoły powołane specjalnie do 
opracowania konkretnego tematu normalizacyjnego. Aktualnie 
w CEN/TC 256 powołane zostały dwa takie zespoły do realizacji 
tematyki w zakresie lamp sygnałowych i urządzeń ostrzegawczych 
oraz szyb kabiny maszynisty w pociągach dużych prędkości. Oby-
dwa tematy realizowane będą na podstawie Mandatu M/275 Inte-
roperacyjność transeuropejskiego systemu pociągów dużych 
prędkości. 

Wszystkie prace realizowane przez CEN/TC 256 wspierane są 
przez Komisję Europejską, która uznając ważność normalizacji 
w przyjętej strategii rozwoju jednolitego europejskiego systemu 
kolejowego wystawia urzędowe zlecenie (Mandaty) na opracowa-
nie norm europejskich potrzebnych producentom w celu wytwa-
rzania i umieszczania na europejskim rynku wyrobów spełniają-
cych podstawowe wymagania zawarte w dyrektywach UE.

Wypełnienie zadań wynikających z polityki normalizacyjnej 
Unii Europejskiej jest sprawą nadrzędną dla CEN/TC 256. Dlate-
go też komitet włączył się do opracowania norm europejskich 
wspierających Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności (TSI), 
będące aktami wykonawczymi dyrektyw unijnych. W zakresie ko-
lejnictwa są to dwie podstawowe dyrektywy, wpisujące się w tzw. 
nowe podejście legislacyjne (New Approache): Dyrektywa 96/48/ 
/EC w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu 
kolei dużych prędkości i Dyrektywa Rady Europejskiej 2001/16/ 
/EC w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu 
kolei konwencjonalnych. Prace nad specyfikacjami Komisja Eu-
ropejska powierzyła na podstawie mandatu Europejskiemu Sto-
warzyszeniu ds. Interoperacyjności Kolejowej AEIF, organizacji 
reprezentującej zarządy kolejowe i przemysł.

W specyfikacjach technicznych, opracowanych i wydanych 
dla systemu kolei dużych prędkości w Europie, powołano się na 
ponad 40 kolejowych norm europejskich. W specyfikacjach tech-
nicznych dla systemu kolei konwencjonalnych tych powołań bę-
dzie więcej. Ich lista jest uzgadniana, często są to powołania na 
nie ustanowione jeszcze normy EN – projekty będące w opraco-
waniu.

Normy będące uzupełnieniem europejskich dyrektyw „Nowe-
go Podejścia” (tzw. normy zharmonizowane) oraz normy na za-
mówienia Komisji Europejskiej lub Sekretariatu EFTA (tzw. normy 
mandatowe) stanowią szczególną grupę norm europejskich wy-
magającą najpilniejszego wprowadzenia do zbioru Polskich 
Norm.

Oprócz Komitetu Technicznego CEN/TC 256, zagadnieniami 
pokrewnymi zajmują się następujące komitety CEN oraz ISO:
 CEN/TC 119 Nadwozia wymienne przeznaczone do kombino-

wanego transportu towarów,
 CEN/TC 280 Kontenery morskie,
 CEN/TC 296 Zbiorniki do transportu materiałów niebezpiecz-

nych,
oraz na szczeblu międzynarodowym
 ISO/TC 104 Kontenery.

W ramach CEN/TC 280 zatwierdzona została tylko jedna nor-
ma EN 12097, a w programie prac znajdują się 4 tematy norma-
lizacyjne.

Komitet Techniczny CEN/TC 296 opracował i zatwierdził 11 
norm europejskich w zakresie cystern do transportu materiałów 
niebezpiecznych. W planie jego prac znajduje się 11 innych pro-
jektów. 

Komitet ISO/TC 104 Kontenery opracował i zatwierdził 20 te-
matów normalizacyjnych.

Strona polska nie delegowała swoich przedstawicieli do pra-
cy w strukturach tych komitetów technicznych i podległych im 
grup roboczych. Bierze jedynie udział w opiniowaniu projektów 
norm ankietowanych w ramach CEN Enquiry. 

Tematyka normalizacyjna Komitetu Technicznego CEN/TC 119 
obejmuje zagadnienia nadwozi wymiennych. Do 2003 r. ustano-
wił on 12 norm europejskich, a w planie prac ma 7 projektów, 
w tym 3 stanowią przegląd ustanowionych norm EN 283, EN 284 
i EN 1432. 

Działalność Komitetu Technicznego CENELEC TC 9X 
Zastosowania elektryki i elektroniki w kolejnictwie
CENELEC, którego częścią organizacyjną jest Komitet Techniczny 
TC9X, został utworzony w 1973 r. poprzez połączenie dwóch eu-



prawo i finanse

7-8/2004 45

ropejskich organizacji: CENELCOM i CENEL. Jest on stowarzy-
szeniem europejskim typu non-profit podlegającym prawu belgij-
skiemu, złożonym z krajowych organizacji normalizacyjnych 28 
krajów Europy i 7 komitetów krajów Europy Środkowej i Wschod-
niej mających status afilianta (stan na 01.02.2004 r.). Wśród 
partnerów CENELEC jest około 30 przemysłowych stowarzyszeń 
europejskich, z którymi podpisane zostały formalne umowy 
o współpracy. CENELEC współpracuje z ok. 35 tys. ekspertów 
technicznych delegowanych przez kraje członkowskie zrzeszone 
w Unii Europejskiej i EFTA. W końcu 2003 r. w strukturze CENE-
LEC znajdowały się 325 aktywne komitety techniczne, podkomi-
tety, grupy robocze i zespoły zadaniowe, a liczba aktywnych do-
kumentów standaryzacyjnych, którymi zarządzał CENELEC, 
wynosiła 5212. 

W 1990 r. w strukturze CENELEC utworzono Komitet Tech-
niczny CLC/TC 9X Zastosowania elektryki i elektroniki w kolejnic-
twie, którego zadaniem jest opracowywanie norm dotyczących 
elektrotechniki i elektroniki w dziedzinie kolejnictwa. Struktura or-
ganizacyjna Komitetu Technicznego CLC/TC 9X przedstawiono na 
rysunku 2.

W skład Komitetu Technicznego CLC/TC 9X wchodzą trzy 
Podkomitety Techniczne, obejmujące trzy różne obszary tema-
tyczne:
 SC 9XA – sygnalizację, łączność i transmisję danych,
 SC 9XB – tabor,
 SC 9XC – urządzenia stacjonarne.

Główne zadania podkomitetów technicznych związane są 
z administrowaniem i koordynacją prac nad dokumentami norma-
lizacyjnymi, które opracowywane są w grupach i podgrupach ro-
boczych. Liczba tych grup nie jest stała i powoływane są one 
zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami w zakresie normalizacji. 
Oprócz grup roboczych sterowanych przez podkomitety, w struk-
turze Komitetu CLC/TC 9X znajdują się grupy robocze sterowane 
bezpośrednio przez ten komitet. Są to zwykle grupy zajmujące się 
zagadnieniami, których zakres tematyczny wykracza poza realizo-
wany w podkomitetach lub wymaga współpracy z innymi instytu-
cjami normalizacyjnymi, jak CEN, ISO (np. ochrona przeciwpoża-
rowa, kompatybilność elektromagnetyczna). 

W tablicy 2 zestawiono działające obecnie w strukturze CLC/ 
/TC 9X grupy robocze. 

Komitet CLC/TC 9X zarządza obecnie ok. 140 dokumentami 
standaryzacyjnymi, z czego około 30 jest w trakcie opracowywa-
nia. W grupach roboczych i przeglądowych pracuje obecnie po-
nad 300 ekspertów reprezentujących krajowe komitety normaliza-
cyjne. PKN delegował przedstawicieli do udziału w pracach 
komitetu technicznego CLC/TC 9X i grupy CEN/CENELEC JPCR. 
Polski przedstawiciel bierze udział w pracach grupy roboczej 
WGA4-2 zajmującej się kompatybilnością między taborem a urzą-
dzeniami detekcji pociągu. Udział w pracach tej ostatniej grupy 
okazał się istotny, ze względu na konieczność uwzględnienia 
w przyszłej normie specyfiki urządzeń stosowanych w polskiej 
sieci kolejowej i uniknięcia ich niezgodności technicznej z wpro-
wadzanymi przez tę normę wymaganiami. 

Zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez Komisję Europejską, 
Komitet CLC/TC 9X, podobnie jak CEN/TC 256, włączył się do 
opracowania norm europejskich powiązanych z opracowywanymi 
przez AEIF Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI), 
które wynikają z dyrektyw 96/48/EC oraz 2001/16/EC o interope-

Tablica 2
Grupy robocze prowadzone przez komitet CLC/TC 9X 
Zastosowania elektryki i elektroniki w kolejnictwie

Wiodący   Podległe grupy robocze 
podomitet techniczny

CLC/TC 9XA WG A2-3  Systemy elektroniczne związane   
  z bezpieczeństwem ruchu kolejowego   
  – przewodnik stosowania EN 50129  
 WG A4-2  Kompatybilność między taborem   
  a urządzeniami detekcji pociągu   
  – uzupełnienie EN 50238  
 WG A9D  Aspekty funkcjonalne interfejsu MMI

CLC/TC 9XB  WG B9  Badania niezawodności elementów energo-  
  elektronicznych w zastosowaniach kolejowych  
 WG B10  Pantografy. Metody badań węglowych    
  nakładek stykowych – projekt EN 50405  
 WG B11  Niezawodność, gotowość techniczna,    
  utrzymanie, bezpieczeństwo (RAMS)   
  – przewodnikstosowania normy EN 50126  
 WG B13  Złącza stosowane w taborze  
 WG B14  Komunikacja między pojazdem   
  a urządzeniami przytorowymi  
 SG B15  Trolejbusy – grupa przeglądowa  
 JAG  Odbiór prądu – grupa ad hoc,   
  koordynacja prac CEN, CLC, UIC

CLC/TC 9XC WG C1  Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe i ochrona  
  instalacji – oddziaływanie między systemami   
  ac oraz dc – uzupełnienie normy EN 50122  
 WG C2-B  Liny syntetyczne do konstrukcji wsporczych   
  górnej sieci jezdnej – projekt EN 50345  
 WG C6  Harmonizacja wartości znamionowych   
  dla zespołów przekształtników i badania   
  zespołów przekształtników – prEN 50327  
 WG C8  Warunki środowiskowe – rozszerzenie normy   
  EN 50125-2  
 WG C9  Kryteria techniczne współpracy pantografu   
  i górnej sieci jezdnej – EN 50367  
 WG C11  Koordynacja systemu zasilania (podstacji)   
  i taboru w celu osiągnięcia interoperacyjności   
  – prEN 50388  
 WG C12  Wpływ systemów zasilania ac na rurociągi  
 WG C13  Górna sieć jezdna – rewizja EN 50119  
 WG C14 SG Bezpieczeństwo przy pracach w sąsiedztwie   
  górnej sieci jezdnej  
 JAG  Odbiór prądu – grupa ad hoc, koordynacja prac  
  CEN, CLC, UIC

Grupy robocze podległe  WG 1  Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze 
bezpośrednio CLC/TC 9X WG 3  Ochrona przeciwpożarowa – normy serii   
  EN 45545  
 WG 6  Koordynacja izolacji – przewodnik stosowania   
  normy EN 50124  
 WG 8  Niezawodność, gotowość techniczna,   
  utrzymanie, bezpieczeństwo (RAMS)   
  – przewodnik stosowania normy EN 50126  
 WG 9  Kompatybilność EMC w transporcie miejskim   
  – rozszerzenie EN 50121  
 WG 10  Ekspozycja na pola elektromagnetyczne  
 WG 11  Pomiar energii na pokładzie pociągu  
 WG 12  Komunikacja między wyposażeniem   
  bezpieczeństwa a interfejsem MMI  
 Grupa ad hoc  – zmiana do normy 50124-1

racyjności systemu kolei dużych prędkości oraz kolei konwencjo-
nalnych. 

Krajowe komitety techniczne
W zakresie merytorycznym polskimi odpowiednikami komitetów 
technicznych CEN/TC 256, CLC/TC 9X są Komitety Techniczne 
nr 138 ds. Kolejnictwa oraz nr 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia 
Trakcyjnego. Skupiają one ekspertów delegowanych przez insty-
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tucje związane z polskim transportem szynowym (spółki PKP, fir-
my transportowe i przemysłowe, organizacje techniczne i handlo-
we). Sekretariaty obydwu komitetów są prowadzone przez Centrum 
Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie. Ich działalność 
obejmuje głównie opiniowanie projektów norm CEN i CENELEC, 
przygotowywanie stanowiska w sprawie głosowania nad tymi pro-
jektami, a w przypadku ich przyjęcia wycofania norm z nimi 
sprzecznych. Projekty norm opiniowane są drogą ankiety po-
wszechnej i adresowanej. Uwagi do norm europejskich są zgła-
szane za pośrednictwem PKN do CEN i CENELEC i tam rozpatry-
wane zgodnie z przyjętymi procedurami tych organizacji. 
Zdecydowana większość norm europejskich wprowadzana jest 
metodą uznania oryginalnej wersji językowej, a tylko nieliczne są 
tłumaczone na język polski. 

W latach 1991–2003 Polska miała status obserwatora (afi-
lianta). Udział w pracach CENELEC i CEN z powodu wielu ogra-
niczeń formalnych nie mógł być pełny. Od momentu uzyskania 
przez PKN statusu pełnego członka, zaistniała możliwość uczest-
niczenia w pracach tych organizacji normalizacyjnych, z głoso-
waniem nad uzgodnieniem norm europejskich włącznie. Udział 
strony polskiej w pracach CEN/TC  256 i CLC/TC 9X jest jak na 
razie niewielki i należy stwierdzić, że nie odzwierciedla ani wiel-
kości, ani potencjału polskich firm transportowych i przemysło-
wych branży kolejowej. Z uwagi na politykę Unii Europejskiej, 
zmierzającą do wprowadzenia jednolitego europejskiego systemu 

kolejowego, oraz akcesję Polski do UE, dostosowanie polskiego 
kolejnictwa do standardów obowiązujących w krajach UE nabiera 
szczególnego znaczenia. W tej nowej sytuacji wskazane jest szer-
sze włączenie specjalistów z Polski do pracy w grupach robo-
czych CEN i CENELEC, ponieważ to właśnie tam powstają pierw-
sze projekty robocze norm europejskich, których zapisy decydują 
o kształcie norm PN-EN wprowadzających normy europejskie do 
zbioru Polskich Norm. Należy jednocześnie podkreślić, że brak 
znajomości zapisów przyszłych norm w fazie ich projektowania 
może obniżać konkurencyjność polskich firm działających na 
rynku transportu szynowego w Polsce po jego liberalizacji wyni-
kającej z rozszerzenia UE. Wymaga to ciągłego śledzenia postępu 
europejskich prac normalizacyjnych na wszystkich etapach i włą-
czenia w te prace szerokiego grona reprezentantów polskich 
przedsiębiorstw prowadzących działalność na tym wymagającym 
rynku. 
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Rys. 2. Schemat organizacyjny Komitetu Technicznego CENELEC/TC 9X


