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sobie często ponad 100 stron. 
Pomijając aspekt ekono-
miczny, trudno taką normę 
przeczytać ze zrozumieniem 
nie mówiąc o jej sensownym 
przetłumaczeniu. Taka nie-
stety jest „uroda” dzisiejszych 
biurokratycznych czasów. 
Stosowanie norm nie jest 
wprawdzie obligatoryjne, 
ale wciąż znajdują one wie-
lu użytkowników. Związane 
jest to także z ubieganiem 
się laboratoriów o akredyta-
cje [6,7]. Czy warto podejmo-
wać decyzję o wprowadzaniu 
systemu zarządzania w labo-
ratorium? Tak jak i wszystko 
w życiu, akredytacja ma swoje 
zalety i ograniczenia [8-10]. 

Nie pytaj co PKN może zro-
bić dla Ciebie, tylko co Ty 
możesz zrobić dla PKN
Nie wszyscy użytkownicy 
norm i klienci PKN są zado-
woleni z działalności tej insty-
tucji. Dotyczy to zresztą także 
każdej innej sfery publicznej 
działalności. Przyczyn takie-
go stanu rzeczy jest wiele, 
ale zgodnie z tytułem tego 
rozdziału zastanówmy się, co 
my możemy zrobić, aby coś 
się w  tym zakresie zmieniło. 
Struktura PKN zmienia się 
wraz z aktualnymi potrzeba-
mi i możliwościami. Obecny 
prezes ma dwóch zastępców, 
ds. Normalizacji oraz ds. Infor-
matyzacji i Logistyki. Ponadto 
podlegają mu pełnomoc-
nicy: Administrator Danych 
Osobowych; ds. Obronności 

Europejska. I tak PKN stając 
się pełnoprawnym członkiem 
tych organizacji może mieć 
wpływ na podejmowanie de-
cyzji w gronie europejskich 
organizacji normalizacyjnych 
oraz uczestniczyć w proce-
sach normalizacyjnych. 
Zgodnie z dyrektywą 98/34/
WE państwa członkowskie, 
w tym Polska, zobowiązane 
są do stosowania procedury 
notyfikacyjnej, a tym samym, 
informowania CEN i CENELEC 
o krajowych projektach norm. 
Notyfikacje projektów norm 
własnych z zakresu elektroniki 
i elektrotechniki przeprowa-
dzane są w CENELEC, nato-
miast z pozostałych sfer dzia-
łalności gospodarczej w  CEN. 
Na dzień 31 marca 2014 roku 
na stronie PKN była informa-
cja o 328 nowych normach 
i  142 normach wycofanych. 
W minionych 15-stu latach, 
co roku PKN przyjmował śred-
nio 6 000 nowych norm, które 
średnio zawierały 34  strony. 
Bezpośredni nakład finanso-
wy na jedną normę wynosił 
kilka lat temu 15  000 zł, co 
w przeliczeniu na koszt jednej 
strony normy wynosi około 
750 zł. Dla porównania w DIN 
koszt opracowania jednej 
strony dokumentu norma-
lizacyjnego wynosił w  1986 
roku około 6 0000 euro, ale 
w wyniku redukcji kosztów 
w roku 1997 został obniżony 
o połowę [5]. W porównaniu 
do norm sprzed 20 lat (i  star-
szych) obecne normy liczą 

Normalizacyjny (PKN) został 
powołany do życia w roku 
1924. W roku 1925 opubliko-
wano pierwszą Polską Normę 
(PN) jako oficjalny dokument 
do dobrowolnego stosowa-
nia, a obowiązek stosowania 
polskich norm wprowadzono 
dopiero w roku 1945 [4].
W latach 1953-1972 PKN był 
centralnym organem admi-
nistracji państwowej odpo-
wiedzialnym za normalizację. 
W roku 1972 powołano Polski 
Komitet Normalizacji i Miar 
(na bazie PKN i Głównego 
Urzędu Miar), a w latach 1979-
1994 urząd działał pod nazwą 
Polski Komitet Normalizacji, 
Miar i Jakości (PKNMiJ). Ko-
lejna zmiana nastąpiła w roku 
1994 kiedy to PKNMiJ został 
rozwiązany, a Polski Komitet 
Normalizacyjny reaktywowa-
ny. Jednocześnie wprowadzo-
no nowoczesny system nor-
malizacji w Polsce, oparty na 
systemie europejskim, łącznie 
z dobrowolnym stosowaniem 
norm. W roku 1947 PKN zo-
stał członkiem-założycielem 
Międzynarodowej Organi-
zacji Normalizacyjnej (ISO) 
i Międzynarodowej Komisji 
Elektrotechnicznej (IEC), a od 
roku 2004 PKN jest członkiem 
Europejskiego Komitetu Nor-
malizacyjnego (CEN) i Euro-
pejskiego Komitetu Norma-
lizacyjnego Elektrotechniki 
(CENELEC). Członkostwo Pol-
ski w CEN i CENELEC było wa-
runkiem, jaki stawiała Polsce 
– w związku z akcesją – Unia 

Wprowadzenie
Trudno wyobrazić  sobie 
współczesny świat bez nor-
malizacji. Niektórzy twierdzą, 
że niestety, ale inni, czy tego 
chcemy czy nie, wymuszają 
na nas takie działania. Zasad-
nicze cele, którym podporząd-
kowane są działania norma-
lizacyjne, to bezpieczeństwo 
i zdrowie. Aby produkty, tech-
nologie i usługi spełniały ten 
warunek, potrzebne są normy 
oraz ich stosowanie. Pomimo, 
że samo stosowanie norm nie 
jest obligatoryjne, ewentual-
ne zagrożenia i konsekwen-
cje wynikające z ich nieprze-
strzegania są olbrzymie [1,2]. 
Stosowanie norm pomaga 
w podjęciu decyzji o przyjęciu 
lub odrzuceniu dostawy, po-
zwala dokonać oceny zgod-
ności z przyjętymi powszech-
nie standardami pod kątem 
ochrony zdrowia, bezpieczeń-
stwa lub ochrony środowi-
ska, a także stanowi istotne 
ułatwienie w handlu między-
narodowym. Już w roku 1898 
Międzynarodowe Stowarzy-
szenie ds. Badań i Materiałów 
powołało pierwsze Komite-
ty Techniczne zajmujące się 
badaniami żelaza i stali [3]. 
Szybki rozwój normalizacji 
rozpoczął się z początkiem 
XX wieku. Pierwsza norma 
została opublikowana w An-
glii w roku 1903, a dotyczyła 
wymagań technicznych części 
stalowych. Krajowe komite-
ty normalizacyjne powstały 
w 21 krajach, a Polski Komitet 

Co ty możesz zrobić dla normalizacji?
Rajmund Michalski*
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i   Bezpieczeństwa Państwa; ds. 
Ochrony Informacji Niejaw-
nych; ds. Polityki Edukacyjnej; 
ds. Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania, Samodzielne Sta-
nowisko ds. BHP oraz Ochrony 
PPOŻ; Samodzielne Stanowi-
sko ds. Koordynacji Zamówień 
Publicznych a  także Wydziały: 
Certyfikacji; Relacji Zewnętrz-
nych; Zarządzania Finansami 
i Rachunkowości  oraz Zarzą-
dzania Zasobami Ludzkimi. Jak 
widać jest to struktura mocno 
rozbudowana. 
Działalność normalizacyjna 
PKN oparta jest na organach 
technicznych takich jak: Rady 
Sektorowe (RS); Komitety Tech-
niczne (KT); Komitety Zada-
niowe (KZ) oraz Podkomitety 
Techniczne (PK). Rady Sektoro-
we to ciała kolegialne powoły-
wane do określenia organizacji 
prac normalizacyjnych w da-
nym Sektorze Wydziału Prac 
Normalizacyjnych PKN. Prezes 
PKN powołuje Radę Sekto-
rową przy każdym Sektorze 
WPN, w którym powołano co 
najmniej trzy KT/KZ. Rady Sek-
torowe powołuje się na czas 
nieokreślony. Członkami RS są 
Przewodniczący KT i KZ dane-
go Sektora WPN. W przypadku 
powołania nowego Przewod-
niczącego w KT/KZ lub nowe-
go KT/KZ w  danym Sektorze, 
Przewodniczący KT/KZ zostaje 
jednocześnie powołany na 
członka RS.
Komitety Techniczne są dzia-
łającymi przy PKN kolegialny-
mi ciałami, powoływanymi do 
prowadzenia prac normaliza-
cyjnych w określonych zakre-
sach tematycznych. Są one po-
woływane przez Prezesa PKN 
na wniosek właściwej Rady 
Sektorowej, po zasięgnięciu 
opinii Rady  Normalizacyjnej. 

Tabela 1. Wybrane Komitety techniczne działające w ramach PKN

Numer 
KT Komitet Techniczny do spraw Liczba  

członków KT
1 Osób Niepełnosprawnych 9
3 Mikrobiologii Żywności 25

8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych,  
Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce 5

9 Niezawodności 8
12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych 16

14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa,  
Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego 7

19 Lotnictwa i Kosmonautyki 5
29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali 11
30 Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego 6
35 Mleka i Przetworów Mlecznych 15
36 Zbóż i Przetworów Zbożowych 12
37 Ryb i Przetworów Rybnych 5
38 Przetworów Owocowych i Warzywnych 8
39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych 7
54 Chemicznych Źródeł Prądu 6

55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej  
Obiektów Budowlanych 18

73
Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych  

o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego  
(1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć

7

82 Wyrobów Spirytusowych 5
110 Surowców i Przetworów Zielarskich 6
121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne 12
122 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne 8
142 Geosyntetyków 12
143 Elektryczności Statycznej 15
153 Stalowych Blach Cienkich 5
162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej 8
169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć 18
171 Sieci Komputerowych i Oprogramowania 16
190 Biologii Gleby 7

193 Elementów Prefabrykowanych z Betonu Komórkowego i Elementów 
Niezbrojonych z Betonu Lekkiego Kruszywowego 8

207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej  
oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej 9

229 Kawy, Herbaty i Kakao 12
230 Małych Statków 5
235 Analizy Żywności 7
236 Części Złącznych i Narzędzi Montażowych 7

237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci  
oraz Bezpieczeństwa Zabawek 11

247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów 12
248 Wózków Jezdniowych 8
265 Komunikacji Miejskiej 6
278 Wodociągów i Kanalizacji 19
295 Sterylizacji 13
300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro 7

308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych  
z Wyrobów Budowlanych 16

313 Usług Ochrony przed Szkodnikami 8

Tabela 2. Wykaz Komitetów Zadaniowych PKN

Numer 
KZ Komitet Zadaniowy do spraw Liczba 

członków KZ
500 Usług Solaryjnych 5

501 Usług w Zakresie Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego  
i Alarmowych Systemów Zabezpieczeń 9

502 Usług Chirurgii Estetycznej 14
504 Rynku Nieruchomości 5
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na terenie Polski, zaintereso-
wane w zakresie tematycz-
nym danego KT/KZ/PK. Taki 
zainteresowany podmiot we 
współpracy z właściwym Sek-
torem Wydziału Prac Normali-
zacyjnych PKN, wymienionym 
w  karcie informacyjnej powi-
nien przygotować i przekazać 
do PKN następujące doku-
menty:
1. Dokumenty potwierdza-
jące prawo reprezentowania 
podmiotu na zewnątrz; w  za-
leżności od formy prawnej 
podmiotu;
2. Formularz Z2-P3-F04 (Dane 
osobowe reprezentanta człon-
ka KT/KZ/PK/eksperta do prze-
twarzania przez PKN);
3. Formularz Z2-P3-F14 (Za-
dania członka KT/KZ/PK);
4. Formularz Z2-P3-F16 (Dane 
członka KT/KZ/PK) do prze-
twarzania przez PKN.
Wszystkie te i wiele innych 
dokumentów można znaleźć 
na stronie PKN (www.pkn.
com.pl). Członkowie KT i PK 
są powoływani przez Preze-
sa PKN na czas nieokreślo-
ny, a  członkowie KZ na czas 
wykonywania zadań. A co 
wtedy, gdy ktoś zostanie 
już członkiem KT, KZ lub PK 
i  zechce rozszerzyć swoja 
aktywność w skali międzyna-
rodowej zostając członkiem 
Grup Roboczych (WG) w CEN, 
CENELEC, ISO lub IEC? Pol-
scy eksperci mogą być zgła-
szani do udziału w pracach 
WG organów technicznych 
CEN i CENELEC a także ISO i 
IEC wyłącznie przez krajową 
jednostkę normalizacyjną, 
czyli Polski Komitet Norma-
lizacyjny. Osoby zaintere-
sowane uczestnictwem w 
pracach WG powinny zgłosić 
ten fakt do wiodącego w da-

Czy taka rozbudowana struk-
tura może sprawnie działać? 
Wracając do tytułu tego roz-
działu zastanówmy się nie 
nad tym co PKN ma zrobić dla 
Ciebie, ale co Ty możesz zrobić 
dla polskiej normalizacji?
Każda osoba prawna, osoba 
fizyczna prowadząca dzia-
łalność gospodarczą lub jed-
nostka organizacyjna niepo-
siadająca osobowości prawnej 
może zgłosić propozycję opra-
cowania Polskiej Normy wła-
snej lub zmiany do niej. W tym 
celu należy wypełnić Kartę No-
wego Tematu w porozumieniu 
z właściwym Sektorem Wydzia-
łu Prac Normalizacyjnych PKN. 
Temat normalizacyjny może 
być przekazany do Komitetu 
Technicznego (KT), pod wa-
runkiem że na dany temat nie 
istnieje Norma Europejska i nie 
zostały podjęte prace na tym 
poziomie. Kartę Nowego Tema-
tu przekazuje się do właściwe-
go KT, który podejmuje decyzję 
dotyczącą opracowania PN/
Zmiany do PN pod warunkiem 
wskazania źródeł finansowa-
nia lub decyzję o  odrzuceniu 
propozycji. Każdy nowy temat 
normalizacyjny podlega no-
tyfikacji w CEN lub CENELEC. 
W  przypadku pozytywnego 
wyniku notyfikacji prace nad 
PN są kontynuowane przez KT, 
a temat włączony do programu 
jego prac.
No to przejdźmy do kolejne-
go pytania – czyli, kto może 
zostać członkiem Komitetu 
Technicznego (KT), Komitetu 
zadaniowego (KZ) lub Pod-
komitetu Technicznego (PK) 
w PKN? Zgodnie z art. 23 ust. 
2 ustawy  z dnia 12 września 
2002 r. o normalizacji [11] 
mogą nimi być podmioty 
działające i zarejestrowane 

Podkomitetów Technicznych 
które są działającymi przy PKN 
ciałami kolegialnymi, powoły-
wanymi przez Prezesa PKN 
na wniosek właściwej Rady 
Sektorowej do wykonania 
określonego zadania norma-
lizacyjnego. Ich powołanie nie 
wymaga opinii Rady Normali-
zacyjnej, a skład i działalność 
jest zbliżona do KT.
Obecnie liczba Komitetów 
technicznych w PKN wynosi 
aż 250. Zazwyczaj KT liczą od 
kilku do kilkunastu członków. 
Szczegółowy wykaz znajdu-
je się na stronie (https://pzn.
pkn.pl/kt/). W tej sporej liczbie 
znajdują się takie KT, których 
działalność wydaje się być 
oczywista, jak i takie których 
zakres tematyczny może bu-
dzić zaskoczenie, ale jak wia-
domo normalizacja dotyczy 
już niemal wszystkich dzie-
dzin naszego życia. Przykłady 
KT działających w ramach PKN 
podano w tabeli 1. W tabeli 2 
podano wykaz Komitetów za-
daniowych, a w tabeli 3 Rad 
Sektorowych działających 
w PKN.

Działają za pośrednictwem 
Grup Projektowych, lub w uza-
sadnionych przypadkach za 
pośrednictwem Podkomite-
tów. Członkowie KT są powo-
ływani przez Prezesa PKN na 
czas nieokreślony. W skład KT 
zgodnie z  ustawą wchodzą: 
specjaliści – reprezentanci 
członków KT oraz pracownik 
PKN, pełniący funkcję Sekre-
tarza KT. Ze składu KT, spośród 
reprezentantów członków KT, 
wybierani są Przewodniczący 
i jego zastępca (powoływani 
przez Prezesa PKN na 4-letnią 
kadencję). Przewodniczący KT 
z chwilą powołania na tę funk-
cję przez Prezesa PKN  zostaje 
jednocześnie członkiem od-
powiedniej Rady Sektorowej. 
Członkowie, Przewodniczący 
i Sekretarz KT oraz Zastępca 
Przewodniczącego KT są od-
woływani przez Prezesa PKN. 
Pracami KT kieruje jego Prze-
wodniczący, a obsługę organi-
zacyjno-techniczną zapewnia 
sekretariat KT.
Nieco inny węższy i doraźny 
zakres działalności dotyczy 
Komitetów Zadaniowych oraz 

Tabela 3. Wykaz Rad Sektorowych PKN

Rada Sektorowa Sektora Budownictwa  
i Konstrukcji Budowlanych
Rada Sektorowa Sektora Chemii
Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
Rada Sektorowa Sektora Elektryki
Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
Rada Sektorowa Sektora Górnictwa
Rada Sektorowa Sektora Hutnictwa
Rada Sektorowa Sektora Logistyki, Transportu i Opakowań
Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
Rada Sektorowa Sektora Obronność  
i Bezpieczeństwa Powszechnego
Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych  
i Komunikacji
Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych  
i Systemów Zarządzania
Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Rada Sektorowa Sektora Usług
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mówienie są podane w  od-
powiednich zarządzeniach 
Prezesa PKN dostępnych na 
stronie internetowej PKN 
(www.pkn.com.pl).
Opracowanie Polskiej Normy 
własnej lub zmiany do niej 
poprzedza odpłatna proce-
dura notyfikacji we właści-
wej tematycznie europejskiej 
organizacji normalizacyjnej. 
W sprawach związanych z za-
mówieniem opracowania 
Polskiej Normy lub Polskie-
go Dokumentu Normaliza-
cyjnego należy kontaktować 
się z odpowiednimi Sekto-
rami, których jest aż 17. Są 
to Sektory: Budownictwa 
i  Konstrukcji Budowlanych; 
Elektroniki; Chemii; Elektryki; 
Elektrotechniki; Górnictwa; 
Hutnictwa; Logistyki, Trans-
portu i Opakowań; Maszyn 
i  Inżynierii; Nanotechnologii 
i Innowacji; Obronności i Bez-
pieczeństwa Powszechnego; 
Produktów Powszechnego 
Użytku; Żywności, Rolnictwa 
i Leśnictwa; Technik Informa-
cyjnych i Komunikacji; Usług; 
Zagadnień Podstawowych 
i Systemów Zarządzania oraz 
Zdrowia, Środowiska i Medy-
cyny. 
A co może zrobić użytkownik 
norm, jeżeli znajdzie w  niej 
błędy lub niezgodności? 
Uwagi do publikowanych 
Polskich Norm i Polskich Do-
kumentów Normalizacyjnych 
można zgłaszać do Wydziału 
Prac Normalizacyjnych PKN. 
Zostaną one przekazane do 
odpowiedniego Sektora Nor-
malizacji i Organu Techniczne-
go do rozważenia. O decyzji 
zgłaszający uwagi powinien 
zostać poinformowany przez 
Kierownika Sektora w termi-
nie do trzech tygodni.

nym  zakresie  tematycznym 
Komitetu Technicznego/Ko-
mitetu Zadaniowego oraz 
spełnić następujące wyma-
gania: być członkiem KT/KZ/
PK lub zobowiązać się do ta-
kiej współpracy, znać biegle 
język angielski oraz złożyć 
deklarację o samofinansowa-
niu, czyli pokryciu kosztów 
związanych z  udziałem eks-
perta w pracach WG ze środ-
ków spoza budżetu PKN. Eks-
pert uczestniczy w  pracach 
organów roboczych (WG) 
jako niezależny specjalista re-
komendowany przez krajową 
jednostkę normalizacyjną, 
ale nie jako jej przedstawiciel. 
Zgłoszenie eksperta do ak-
tywnej grupy roboczej może 
nastąpić w  dowolnym cza-
sie i może on być ekspertem 
w więcej niż jednej WG.
Kolejne często pojawiające 
się pytanie dotyczy tego, jak 
zamówić opracowanie norm? 
W ramach systemu norma-
lizacji dobrowolnej istotne 
znaczenie ma zasada stano-
wiąca, że normy opracowują 
dla siebie sami zaintereso-
wani ich stosowaniem. Co 
ciekawe PKN, jako krajowa 
jednostka normalizacyjna, nie 
tworzy norm, ani też nie in-
geruje w  merytoryczną treść 
norm na żadnym etapie ich 
opracowania. Organizuje na-
tomiast działalność normaliza-
cyjną, w tym m.in. na wniosek 
zainteresowanych przepro-
wadza odpłatnie procedurę 
zmierzającą do uzgodnienia 
i zatwierdzenia Polskiej Nor-
my lub Polskiego Dokumentu 
Normalizacyjnego, na pod-
stawie dostarczonego przez 
zamawiającego gotowego 
projektu. Zasady dotyczące 
wykonywania prac na za-
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w ten sposób można mieć na 
to wpływ. Wprawdzie każdy 
z nas narzeka na brak czasu 
i  trudno nam realizować na-
wet bieżące sprawy zawodo-
we jak i osobiste, a przecież 
wiadomo, że wszystko zależy 
od naszej organizacji i dys-
cypliny. Ile czasu marnujemy 
na sprawy zupełnie bezsen-
sowne i wtórne? Moje 20-let-
nie doświadczenie w pracy 
w dwóch Komitetach Tech-
nicznych PKN pozwoliły mi 
na dostęp do wielu norm i ich 
projektów, które często pozo-
stawały w tej fazie, ale same 
w sobie stanowią ciekawe źró-
dło wiedzy nie tylko normali-
zacyjnej. Moje zasoby papie-
rowe takich dokumentów to 
kilka zapełnionych segrega-
torów, a obecnie kilkaset pli-
ków tekstowych. Dzięki temu 
miałem przyjemność współ-
pracować z wieloma eksper-
tami, do których zwracałem 
się z konkretnym problemem 
i projektem normy. To są bez-
cenne doświadczenia. Ja sam 
nie do końca jestem entuzja-
stą normalizacji w obecnym 
jej biurokratycznym kształcie, 
ale aby coś w tym zakresie 
zmienić i poprawić trzeba tam 
być. Krytyka z boku nie może 
przynieść nic twórczego. Po-
lecam więc najpierw korzysta-
nie ze strony Polskiego Komi-
tetu Normalizacyjnego, gdzie 
znajduje się wiele ważnych 
informacji o normalizacji, jak 
i samych norm, a później być 
może do aktywnego włącze-
nia się w tą działalność.
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Ministerstwo Obrony Narodo-
wej; Ministerstwo Środowiska 
oraz Ministerstwo Zdrowia. 
Natomiast zakres współpra-
cy międzynarodowej KT 121 
dotyczy: CEN/TC 230; CEN/TC 
400; ISO/TC 147; ISO/TC 147/
SC 2 oraz ISO/TC 147/SC 3.
W czasie mojej współpracy 
z PKN wiele się zmieniło. W la-
tach 90. ubiegłego wieku spo-
tkania członków KT w centrali 
w Warszawie miały miejsce 
2-3 razy w roku. Nasza praca 
w dużym stopniu polegała na 
tłumaczeniu norm (zazwyczaj 
z języka angielskiego na pol-
ski). Normy te były 4-5 krotnie 
krótsze niż obecnie, co po-
twierdza gwałtowny rozwój 
nie tyle normalizacji, co biuro-
kracji. Praca taka dawała sporo 
satysfakcji nie tylko związanej 
z możliwością bycia na bieżą-
co z tym co działo się w zakre-
sie normalizacyjnym w Polsce 
i na świecie, ale także szlifowa-
niu znajomości języka angiel-
skiego. W latach późniejszych 
spotkania te nie były już tak 
częste, a związku z sytuacją 
ekonomiczną PKN nie zwracał 
już nawet kosztów delegacji. 
Obecnie nasza działalność od-
bywa się praktycznie wyłącz-
nie drogą korespondencyjną 
(elektroniczną). Każdy repre-
zentant członka KT otrzymuje 
dostęp do systemu Polskiego 
Zasobu Normalizacyjnego 
(PZN) w zakresie posiadanych 
uprawnień poprzez przesłanie 
z PKN pocztą elektroniczną 
loginu i jednorazowego hasła. 
Reprezentanci uprawnieni do 
głosowania otrzymują hasła 
do głosowania poprzez wia-
domość SMS.
Czy warto się w taką działal-
ność angażować? Zdecydo-
wanie tak, ponieważ tylko 

Podsumowanie
Od ponad 20 lat mam przy-
jemność współpracować 
z Polskim Komitetem Normali-
zacyjnym jako członek dwóch 
Komitetów Technicznych PKN: 
KT 280 ds. Jakości Powietrza 
oraz KT 121 ds. Jakości wody – 
Badania chemiczne – Substan-
cje nieorganiczne. Ponadto 
jestem weryfikatorem norm 
i ekspertem w grupach robo-
czych ISO: ISO/TC 147/SC. 2, 
WG 33 (Jakość wody, chroma-
tografia jonowa); ISO/TC 146/
SC 1 WG 14 (Jakość powietrza, 
pobieranie próbek i  oznacza-
nie fluoru). W zakresie tema-
tycznym KT 280 znajdują się: 
aspekty ogólne badań powie-
trza (terminologia, jednostki 
miar, wytyczne pobierania 
próbek, ocena wyników, me-
teorologia); metody badań 
zawartości zanieczyszczeń 
w  powietrzu atmosferycznym 
oraz w gazach odlotowych ze 
stacjonarnych źródeł emisji. 
KT 280 współpracuje na po-
ziomie krajowym na etapie 
programowania prac i opinio-
wania dokumentów z: Głów-
nym Inspektoratem Ochrony 
Środowiska; Głównym Inspek-
toratem Ochrony Środowiska, 
Departament Monitoringu; Mi-
nisterstwem Gospodarki; Mini-
sterstwem Obrony Narodowej; 
Ministerstwem Środowiska 
oraz Ministerstwem Zdrowia. 
Z kolei zakres tematyczny KT 
121 obejmuje metody ozna-
czania substancji nieorga-
nicznych w wodzie, ściekach 
i osadach ściekowych. Za-
kres współpracy krajowej na 
etapie programowania prac 
i  opiniowania dokumentów 
obejmuje: Główny Inspek-
torat Ochrony Środowiska; 
Główny Inspektorat Sanitarny; 


