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Systemy zarządzania
w normach międzynarodowych
W całym cywilizowanym świecie jednym z podstawowych 
praw konsumenta jest ochrona przed produktami, które 
mogą stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia i środowi-
ska naturalnego. To dlatego państwa i organizacje konsu-
menckie wymuszają na producentach i usługodawcach 
przestrzeganie norm chroniących klientów przed zaku-
pem towarów lub usług nie spełniających tego wymogu. 
Jest to pierwsze źródło coraz powszechniejszej certyfika-
cji i standaryzacji w światowej gospodarce. Drugim jest 
rozwój międzynarodowej wymiany handlowej, która zmu-
sza producentów do konkurencji, ale i współpracy umoż-
liwiającej sprzedawanie podobnych produktów na wielu 
lokalnych rynkach (trudno sobie na przykład wyobrazić, 
by każda fabryka telewizorów w Europie ustanawiała wła-
sne standardy technologiczne, skoro nadawcy progra-
mów umówili się na tylko jeden z wielu możliwych syste-
mów ich emisji).

l Techniki informacyjne. Urządzenia biurowe.
l Technologia wizerunku.
l Mechanika precyzyjna. Biżuteria.
l Inżynieria pojazdów lądowych.
l Inżynieria kolei.
l Budowa statków i struktura floty morskiej.
l Inżynieria statków powietrznych i kosmicznych.
l Sprzęt załadowczo-wyładowczy.
l Pakowanie i dystrybucja towarów.
l Technologia tekstyliów i skóry.
l Przemysł odzieżowy.
l Rolnictwo.
l Technologia spożywcza.
l Technologia chemiczna.
l Górnictwo i minerały.
l Ropa naftowa i technologie związane.
l Metalurgia.
l Technologia drewna.
l Szkło i przemysł ceramiczny.
l Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych.
l Technologia papieru.
l Przemysł farb i kolorów.
l Materiały konstrukcyjne i budownictwo.
l Inżynieria cywilna.
l Inżynieria wojskowa.
l Sprzęt gospodarstwa domowego i komercyjny. Rozrywka. 

Sporty.

Struktura organizacyjna ISO

Międzynarodowa Organizacja
Normalizacyjna – ISO 
ISO (International Organization for 
Standardization) jest organizacją po-

International
Organization for
Standardization

zarządową z siedzibą w Genewie. Została powołana do życia 
w 1947. Organizacja ta odpowiedzialna jest za ustanawianie świa-
towych norm i standardów w praktycznie wszystkich dziedzinach 
wiedzy ludzkiej, w tym np. technice komputerowej i telekomuni-
kacji. Standardy wypracowane przez ISO są publikowane jako IS 
(International Standards), czyli standardy międzynarodowe.

Obszary działalności ISO 
W strukturze organizacyjnej w ramach ISO działa wiele komite-
tów. Każdy z nich zajmuje się tworzeniem standardów w innej 
dziedzinie. Podzielone są one następująco:
l Ogólniki. Terminologia. Standaryzacja. Dokumentacja.
l Socjologia. Obsługa. Organizacja i zarządzanie przedsiębior-

stwami. Administracja. Transport.
l Matematyka. Nauki przyrodnicze.
l Technika opieki zdrowotnej.
l Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo.
l Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne.
l Testowanie (chemia analityczna).
l Mechaniczne systemy i komponenty do ogólnego użytku.
l Płynne systemy i komponenty do ogólnego użytku (pomiary 

przepływu płynów).
l Inżynieria produkcji.
l Energia i inżynieria wymiany ciepła.
l Inżynieria elektryczna.
l Elektronika.
l Telekomunikacja. Inżynieria audio i wideo.
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Rola norm w Unii Europejskiej
Wspólnotowy system oceny zgodności wyrobów 
i systemów jakości
Jedną z podstawowych wartości, na których opiera się wolny ry-
nek europejski, jest zasada swobodnego przepływu towarów. 
W Unii Europejskiej nie ma wewnętrznych granic, ceł i innych 
utrudnień w handlu. Proces dochodzenia do takiego stanu trwał 
dziesiątki lat. Wśród przeszkód na tej drodze była też różnorod-
ność norm i standardów, których wymagały od produktów i usług 
dopuszczanych na swe rynki wewnętrzne poszczególne państwa 
członkowskie.

Próby całkowitej harmonizacji w tej dziedzinie wywoływały 
wiele konfliktów interesów i dlatego EWG zdecydowała się osta-
tecznie na inną drogę. Rezolucja Rady z 7 maja 1985 r. wprowa-
dziła nowe podejście do harmonizacji technicznej i normalizacji. 
Wydawane odtąd przepisy standaryzacyjne nie zawierają już 
szczegółowych wymagań technicznych, a tylko ogólne normy do-
tyczące ochrony zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa. Jedno-
cześnie nie są one, jak poprzednie, zaleceniami, lecz mają moc 
wiążącą wszystkie państwa członkowskie.

Obecnie wspólnotowy system oceny zgodności wyrobów 
i systemów jakości składa się z dwóch podsystemów: dobrowol-
nego i obowiązkowego.

Certyfikacja dobrowolna w Unii Europejskiej
Europejskim systemem certyfikacji dobrowolnej zajmuje się po-
wołana w 1990 r. Europejska Organizacja ds. Badań i Certyfikacji 
(EOBC). Jego podstawą są normy serii: 
l EN 45000, regulujące zasady działania jednostek certyfikują-

cych i laboratoriów badawczych oraz ich akredytacji, 
l EN ISO 9000, opisujące zasady funkcjonowania systemów 

jakości. 
EOBC składa się z Rady, Komitetów Specjalistycznych, Komi-

tetów Sektorowych, Grup Uzgodnień. Główną rolą tej organizacji 
jest wypracowywanie ogólnych ram i wytycznych oraz standar-
dów dla dobrowolnego podsystemu certyfikacji. Organizacja ta 
stworzyła m.in. KEYMARK – europejski system oceny zgodności 

wyrobu z wymaganiami norm europejskich. Daje on producentom 
i użytkownikom poważne korzyści: ogranicza konieczność stoso-
wania wielu narodowych znaków certyfikacji, ułatwia też dostęp 
do jednostek certyfikujących.

Drugim, ważnym zadaniem EOBC jest wspieranie tych działań 
legislacyjnych Komisji Europejskiej, które kreują obowiązkowy 
podsystem certyfikacji.

Certyfikacja obowiązkowa w Unii Europejskiej 
Na podstawie wymienionych decyzji Rady EWG z 1985 r. celem 
wydawanych od tej pory dyrektyw standaryzacyjnych jest dba-
łość, aby w obrocie znajdowały się tylko wyroby bezpieczne dla 
zdrowia, życia i środowiska. Obowiązują one wszystkich produ-
centów, importerów i dystrybutorów towarów wprowadzanych na 
Wspólny Rynek, niezależnie od ich pochodzenia.

Dotychczas opublikowano następujące dyrektywy oparte na 
nowych zasadach: 
87/404/EWG – proste zbiorniki ciśnieniowe, 
88/378/EWG – bezpieczeństwo zabawek, 
89/106/EWG – wyroby budowlane, 
89/336/EWG – kompatybilność elektromagnetyczna, 
89/392/EWG – maszyny, 
89/686/EWG – środki ochrony indywidualnej, 
90/384/EWG – nieautomatyczne urządzenia wagowe, 
90/385/EWG – implanty, 
90/396/EWG – urządzenia spalające paliwa gazowe, 
91/263/EWG – urządzenia telekomunikacyjne, 
92/42/EWG  – sprawność kotłów grzejnych, 
93/15/EWG  – materiały wybuchowe stosowane dla celów nie-

wojskowych, 
93/42/EWG  – urządzenia medyczne, 
93/68/EWG  – niskie napięcie, 
94/9/WE – sprzęt i systemy zabezpieczające przeznaczone 

do stosowania w atmosferach potencjalnie wy-
buchowych, 

94/25/WE  – łodzie rekreacyjne, 
95/16/WE – dźwigi. 

Procesowy model systemu zarządzania jakością
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Kolejne, dotyczące między innymi używanych maszyn, na-
rzędzi pomiarowych i systemów pakowania są w przygotowa-
niu. Większość dyrektyw zawiera końcową klauzulę dotyczącą 
okresu przejściowego. Jest to okres, niekiedy nawet 10-letni, 
który upływa między dniem publikacji dyrektywy a datą jej wej-
ścia w życie i egzekwowania stawianych w niej wymogów. 
W tym czasie producenci lub ich przedstawiciele mają prawo 
wyboru między wprowadzaniem na rynek wyrobów już spełnia-
jących wszystkie wymagania opublikowanych dyrektyw albo 
zgodnych z normami krajowymi.

Oznaczenie CE 
Symbolem zgodności wyrobu z normami wyzna-
czonymi w dyrektywach Unii Europejskiej jest 
znak CE. Potwierdza on także, iż producent lub im-

porter przeprowadził wymaganą procedurę oceny swojego to-

Budowa norm dotyczących systemu zarądzania

waru i może go wprowadzić do obrotu bez restrykcji. Znak 
umieszcza się z zasady na wyrobie oraz na opakowaniu lub towa-
rzyszącej dokumentacji. Znak CE oznacza, że produkt jest zgodny 
z podstawowymi wymaganiami dyrektyw UE i może być wprowa-
dzony do obrotu bez restrykcji. 

Wyroby spoza Unii Europejskiej muszą również spełniać wy-
magania tzw. dyrektyw nowego podejścia. 7 maja 1985 r. Rezo-
lucją Rady UE wprowadzono tzw. nowe podejście w dziedzinie 
normalizacji i harmonizacji technicznej. Dyrektywy nowego po-
dejścia tym różnią się od poprzednich, że nie zawierają szczegóło-
wych wymagań technicznych, a tylko ogólne wymagania dotyczą-
ce ochrony zdrowia, środowiska, bezpieczeństwa. Różnica polega 
również na tym, że poprzednie dyrektywy były jedynie zalecane 
do stosowania, podczas gdy dyrektywy nowego podejścia muszą 
być wdrożone przez wszystkie państwa członkowskie. Polska, 
przyszły członek Unii, będzie musiała przyjąć wspólnotowy doro-
bek dotyczący certyfikacji.

Realia polskie
Powodzenie zachodzących zmian społeczno-gospodarczych 
w Polsce uwarunkowane jest technologiczną i gospodarczą inte-
gracją z krajami wysoko rozwiniętymi. Jednym z istotnych zadań 
stojących przed polską gospodarką jest stworzenie systemu wol-
norynkowego oraz włączenie się w struktury gospodarcze Unii 
Europejskiej. Szczególnie ważną rolę w procesie integracji euro-
pejskiej odgrywa właśnie normalizacja.

W celu uzyskania statusu członka stowarzyszonego z CEN ko-
nieczne było wprowadzenie istotnych zmian w ustawie regulują-
cej działalność normalizacyjną w Polsce.

Instytucją odpowiedzialną za działalność normalizacyjną jest 
Polski Komitet Normalizacyjny – państwowa jednostka organiza-
cyjna o charakterze kolegialnym, w którego skład wchodzą przed-
stawiciele jednostek administracyjnych, organizacji naukowych, 
technicznych, gospodarczych i społecznych (również konsu-
menckich) oraz przedstawiciele normalizacyjnych komisji proble-
mowych. Aktualnie w Polsce działają 272 normalizacyjne komisje 
problemowe (NKP), odpowiadające swoim zakresem działania 
Komitetom Technicznym CEN. W skład tych komisji, opracowują-
cych Polskie Normy, wchodzą specjaliści z zakresu nauki i tech-
niki oraz reprezentanci użytkowników i konsumentów. W zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce działa 55 normalizacyj-
nych komisji problemowych. Rolę wiodącą pełni Centralny Insty-

tut Ochrony Pracy, w którym działa 5 normalizacyjnych komisji 
problemowych.

Znak zgodności z PN
Znak zgodności z Polską Normą, to „zastrzeżo-
ny znak, przyznawany lub stosowany zgodnie 

z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono od-
powiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatyw-
nym”.

Ocena zgodności wyrobów z wymaganiami odpowiedniej Pol-
skiej Normy może być wyrażona przez oznaczenie wyrobu zna-
kiem zgodności z Polską Normą.

Znak zgodności z Polską Normą jest:
l wyrazem zgodności wyrobu z wymaganiami norm,
l wizualną prezentacją deklaracji zgodności,
l oznaczeniem, że wyrób jest certyfikowany,
l informacją, że wyrób i proces jego wytwarzania podlega nad-

zorowi niezależnemu od producenta,
l gwarantem solidności kupieckiej producenta,
l argumentem w negocjacjach handlowych na rynku krajowym 

i zagranicznym,
l zachęta do zakupu wyrobu,
l zaufaniem do producenta,
l koronacją systemu zarządzania jakością producenta,
l promocją Polskiej Normy i uczestników jej opracowania,
l powiązaniem oceny zgodności wyrobu z krajowymi i regional-

nymi przepisami bezpieczeństwa.
Posiadanie prawa do stosowania tego znaku daje certyfikat 

zgodności, upoważniający do oznaczania wyrobu znakiem zgod-
ności z Polską Normą (certyfikat PN), który wydaje upoważniona, 
akredytowana jednostka certyfikująca wyroby. 

Jednostka certyfikująca wyroby uzyskuje prawo do wydawania 
certyfikatów PN na podstawie umowy (licencji) zawartej z Pol-
skim Komitetem Normalizacyjnym (PKN). Umowa zawiera załącz-
nik, w którym wyszczególniono normy PN właściwe do stosowa-
nia przy ocenie zgodności i przyporządkowane im nazwy grup 
wyrobów.

Producent zainteresowany uzyskaniem certyfikatu PN powi-
nien wystąpić z wnioskiem do właściwej jednostki certyfikującej 
wyroby. 

Certyfikat PN może być wydany, gdy wyniki badań wyrobu są 
zgodne z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie oraz gdy 
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jednostka certyfikująca stwierdzi, że proces wytwarzania wyrobu 
przeprowadzany jest w warunkach techniczno-organizacyjnych 
gwarantujących utrzymanie poziomu, czyli stabilności jakości 
produkcji. Znak zgodności z Polską Normą, umieszczony na wy-
robie, to gwarancja poziomu jakości wyrobu zgodnego z wyma-
ganiami Polskiej Normy. Oznaczenie wyrobu znakiem zgodności 
z PN jest szczególnym wyróżnieniem – może być stosowane 
wówczas, gdy promowany do sprzedaży wyrób spełnia wszystkie 
wymagania Polskiej Normy i jest wytworzony w najwyższej klasie 
lub gatunku. Prawo do oznaczenia wyrobu znakiem PN przyzna-
wane jest na czas określony. Oprócz producenta, w okresie waż-
ności certyfikatu, ocenę wyrobu pod względem jego zgodności 
z wymaganiami PN dodatkowo przeprowadza jednostka certyfiku-
jąca, nadzorując tym samym proces wytwarzania wyrobu.

Oznaczenie wyrobu znakiem zgodności z PN pozwala nabyw-
cy obdarzyć zaufaniem nie tylko wyrób, ale również jego produ-
centa. Taki wyrób odpowiada bowiem wymaganiom określonym 
w Polskich Normach, które są w coraz większym stopniu zharmo-
nizowane z normami europejskimi i międzynarodowymi.

Prawo do oznaczenia wyrobu znakiem PN stawia producenta 
w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do konkurencji, co jest 
szczególnie istotne w warunkach gospodarki rynkowej. Korzyści 
ze stosowania oznaczenia wyrobu znakiem zgodności – zgodno-
ści wyrobu z normą krajową, potwierdzone zostały w marketingu 
w innych krajach europejskich o dłuższej tradycji w tym zakresie. 
Z drugiej strony, procedura zawierania kontraktów może zostać 
uproszczona, dzięki czemu producent zyskuje niewątpliwie do-
godniejsze warunki w handlu. Dziś odbiorca krajowy coraz czę-
ściej zadaje producentowi pytanie, czy jego wyrób spełnia wyma-
gania odpowiedniej Polskiej Normy oraz prosi o przedstawienie 
certyfikatu wydanego przez niezależną akredytowaną jednostkę 
certyfikującą wyroby. Znaczenie takiego certyfikatu będzie bar-
dziej wymowne, jeśli będzie to certyfikat PN.

Jeśli wyrób oznaczony znakiem zgodności nie spełnia wyma-
gań określonych w PN, producent naraża się na sankcje od pu-
blicznego ogłoszenia jego kupieckiej niesolidności, przez zawie-
szenie lub odebranie prawa oznaczenia wyrobu, aż do przekazania 
sprawy do sądu w związku z niezasadnym stosowaniem znaku, 
deprecjonującym jego znaczenie.

Znak zgodności z PN jest zapewnieniem, że wyroby, które są 
końcowym efektem procesu produkcyjnego są zgodne z wymaga-
niami odniesionej normy. Prawo jego stosowania daje dopiero 
certyfikat zgodności upoważniający do oznaczania wyrobu, zna-
kiem zgodności z Polską Normą i jest dla odbiorcy – użytkownika 
wyrobu dodatkowym ważnym potwierdzeniem, że producent za-
rządza jakością w pełnym cyklu systemu oceny zgodności. 

Wykaz Polskich Norm, właściwych do stosowania przy ocenie 
zgodności wyrobu oraz odpowiadające im nazwy grupy wyrobów 
odniesione do udzielonej licencji publikowane są w suplemencie 
Aktualności miesięcznika Normalizacja.

Wykazy te dostępne są również w Biurze PKN oraz w wymie-
nionych jednostkach certyfikujących wyroby – w zakresie posia-
dacza licencji. W suplemencie są też podawane informacje o wy-
danych producentom certyfikatach PN.

ny być oznaczone wyroby mogące stanowić zagrożenie dla śro-
dowiska, zdrowia lub życia ludzi. (Szczegółowy wykaz produktów, 
które podlegają obowiązkowej certyfikacji, opublikowany został 
w Monitorze Polskim nr 28 z 9 maja 1996 r. poz. 295).

Aby otrzymać znak bezpieczeństwa B wyrób musi spełniać 
wymagania ustalone w Polskich Normach i/lub właściwych prze-
pisach prawnych. Znak bezpieczeństwa musi być umieszczony na 
opakowaniu produktu przez dostawcę, producenta lub importera. 
Znak bezpieczeństwa B nie jest zgodny z wymogami unijnymi, 
ponieważ w państwach Unii stosowany jest symbol CE, który od-
powiedzialność za wyrób nakłada na producenta.

Znak jakości Q
Znak ten jest zastrzeżony przez Polskie Cen-
trum Badań i Certyfikacji (PCBC) i potwierdza 
wysoką jakość wyrobów. Wydaje go PCBC 

oraz inne jednostki, które mają akredytację Centrum.
Znak jakości Q mogą otrzymać produkty spełniające następu-

jące warunki: 
l są seryjnie produkowane w kraju; 
l spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska; 
l mają znacznie wyższe niż przeciętne walory użytkowe, ergono-

miczne i zdrowotne; 
l charakteryzują się niższą niż przeciętna materiało- i energo-

chłonnością; 
l produkowane są w przedsiębiorstwie mającym certyfikat na 

system zgodny z wymaganiami PN-ISO 9001, 9002 lub 
9003. 
Producent, który chce oznaczać tym symbolem swoje wyro-

by, powinien: 
l zgłosić się do Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, lub 

innej jednostki certyfikującej, w celu uzyskania dokładnych 
informacji (w tym wykazu laboratoriów dokonujących badań) 
oraz pobrania niezbędnych formularzy; 

l przeprowadzić wymagane badania w akredytowanym przez 
PCBC laboratorium badawczym i wyniki załączyć do wniosku; 

l złożyć wniosek wraz z właściwą dokumentacją określającą 
wyrób zgłoszony do certyfikacji; 

l przedstawić produkt do oceny komitetu technicznego. 
Całość dokumentacji oraz egzemplarz wyrobu oceniane są 

przez komitet techniczny, w którego skład wchodzą eksperci z od-
powiednich branż.

Producent, który posiada certyfikat Q, jest uprawniony do 
umieszczania jego znaku na każdym wyrobie zgodnym z kryteria-
mi szczegółowymi ustalonymi przez jednostkę certyfikującą i mo-
że wykorzystywać go w reklamie. Nazwy wyrobów posiadających 
certyfikat Q są umieszczane w wydawnictwach Polskiego Cen-
trum Badań i Certyfikacji. 

Znak ekologiczny
Wśród różnorodnych instrumentów polityki 
ochrony środowiska prowadzonej przez Wspólno-
ty Europejskie na szczególną uwagę zasługują 
ekologiczne oznaczenia towarów (tzw. ecolabel-

Znak bezpieczeństwa B
Obecnie w Polsce obowiązuje znakowanie wyro-
bów znakiem bezpieczeństwa B, zastrzeżonym 
przez Centrum Badań i Certyfikacji, którym powin-

ling). Jest to nowy system certyfikacji, zyskujący na popularności 
w ostatnich latach, który ma na celu promocję na Wspólnym 
Rynku produktów wywierających najmniej szkodliwy wpływ na 
środowisko.
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Dla producentów oznaczenie ekologiczne towarów może być 
elementem strategii promowania swoich produktów. Jak wskazują 
badania przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej, dwie 
trzecie europejskich konsumentów jest gotowe kupować „zielone” 
produkty przemysłowe. Duże zainteresowanie ecolabellingiem 
wykazują również wielkie sieci dystrybucyjne. Liczba przedsię-
biorstw, które umieściły oznaczenie ekologiczne na produkowa-
nych przez siebie towarach stale rośnie (w chwili obecnej jest to 
ok. 3 tys. europejskich firm). Dla producentów mniej znanych 
produktów, w tym polskich przedsiębiorstw pragnących eksporto-
wać na wymagające rynki zachodnioeuropejskie, certyfikacja eko-
logiczna towarów jest szansą na zdobycie nowych klientów oraz 
zbudowanie wizerunku firmy dbającej o środowisko naturalne. 

Polscy producenci, pragnący skutecznie konkurować na euro-
pejskim rynku, powinni zainteresować się ekoznakami. Mogą one 
pomóc w promocji polskich towarów na Wspólnym Rynku. Dla 
konsumentów oznaczenia ekologiczne, pod postacią charaktery-
stycznych znaczków umieszczanych na wyrobach, stanowią wska-
zówkę, jakie towary są mniej szkodliwe dla środowiska. 

Celem certyfikacji ekologicznej jest potwierdzenie, że pro-
dukt, który uzyskał oznaczenie ekologiczne jest w mniejszym 
stopniu szkodliwy dla środowiska niż inne podobne produkty ofe-
rowane na rynku. Należy odróżnić oznaczenia ekologiczne od 
oznaczeń jakości czy bezpieczeństwa. Systemy oznaczania ekolo-
gicznego towarów są całkowicie dobrowolne – ich uzyskanie nie 
jest konieczne do wprowadzenia towaru na jakikolwiek rynek kra-
jowy, czy europejski Wspólny Rynek. 

Oznaczenia ekologiczne nadawane są przez niezależne orga-
nizacje (w systemie europejskim nazywane „competent bodies”) 
producentom towarów spełniających ekologiczne wymagania. 
Odnoszą się one zarówno do fazy produkcji, składu, konstrukcji 
i właściwości danego towaru, jak również tego co z towarem 
dzieje się po zużyciu. W Europie istnieje wiele narodowych ozna-
czeń, z których najbardziej znanymi są niemiecki „błękitny anioł” 
(blue angel) oraz skandynawski (uznawany w Szwecji, Norwegii, 
Danii, Islandii i Finlandii) „nordycki łabędź” (nordic swan). Naro-
dowe oznaczenia ekologiczne mają również Holandia, Francja, 
Hiszpania, Austria, Węgry, Czechy, Chorwacja i ostatnio również 
Polska. 

Z krajów innych niż europejskie można wymienić USA, Kana-
dę, Japonię oraz Koreę.

Polskie oznaczenie ekologiczne zostało wprowadzone stosun-
kowo niedawno. Trudno jest przewidzieć czy stanie się tak samo 
popularne jak oznaczenia europejskie. Zgodnie z informacjami 
uzyskanymi w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji do tej pory 
uzyskało je 10 firm.

Dostosowanie polskich realiów 
do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej
Włączenie polskiej gospodarki do jednolitego rynku musi zostać 
poprzedzone dostosowaniem naszych norm dotyczących cech to-
warów i usług do unijnego acquis communataire (dorobku praw-
nego Wspólnoty). Ale już dziś, by usuwać bariery w dostępie 
polskich towarów do rynku UE, potrzebna jest harmonizacja pra-
wa w takich dziedzinach, jak ochrona konsumenta, systemy za-
pewniania jakości, atesty, certyfikacja wyrobów oraz systemów 
produkcyjnych.

W Polsce wykaz wyrobów objętych obowiązkową certyfikacją 
jest obecnie zbyt długi, dlatego będzie stopniowo ograniczany, aż 

do listy zgodnej z dyrektywami UE. Obecnie istnieje ponad 6 tys. 
norm europejskich, a ich liczba wzrasta o ok. 1000 rocznie. Aby 
dostosować polski system oceny zgodności do standardów 
wspólnotowych, powołano w Polskim Centrum Badań i Certyfika-
cji grupę do spraw harmonizacji polskich przepisów dotyczących 
certyfikacji z dyrektywami i przepisami Unii Europejskiej.

Harmonizacja Polskich Norm z normami europejskimi wynika 
ze zobowiązań przyjętych przez Polskę w art. 69 Układu Europej-
skiego.

Różnice między polskim systemem certyfikacji a wymogami 
UE dotyczą głównie stosowanych procedur certyfikacji oraz kryte-
riów oceny wyrobów.

Niezbędne jest stworzenie polskiego wykazu towarów (urzą-
dzeń, maszyn, środków ochrony, materiałów budowlanych), które 
muszą posiadać certyfikat. Obecnie wykaz ten liczy ok. 300 grup 
towarów. Trwają prace nad przejściem od obowiązującej w Polsce 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa B do formuły wspólnotowej 
zgodności wyrobów z dyrektywami nowego podejścia – CE. 

Znak CE muszą uzyskać wszyscy polscy przedsiębiorcy, któ-
rzy chcą eksportować do krajów Unii. Na razie mają oni obowią-
zek stosować się także do systemu Polskich Norm, a więc ten 
podwójny system certyfikacji utrudnia działalność gospodarczą.

Ponieważ nasze powiązania z rynkiem unijnym stają się coraz 
silniejsze, w ostatnich latach zaczęto dostosowywanie krajowego 
systemu norm i oceny zgodności wyrobów do standardów wspól-
notowych (obowiązek taki wynika także ze zobowiązań przyjętych 
przez Polskę w Układzie Europejskim, zwłaszcza w art. 69).

Trwają prace nad przejściem od obowiązkowej obecnie 
w Polsce certyfikacji ze znakiem B, do przyjętej w UE formuły 
zgodności wyrobów z wymogami bezpieczeństwa dla zdrowia, ży-
cia i środowiska. 

W przyszłości znak CE stanie się u nas obowiązkowy i po-
wszechny, a znak B pozostanie dobrowolną normą krajową, tak 
jak znak bezpieczeństwa GS w Niemczech.

Działania podejmowane przez rząd zmierzają do tego, by do 
czasu uzyskania pełnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
nasz system badań i certyfikacji był w pełni zgodny z rozwiąza-
niami europejskimi.

Znak bezpieczeństwa B pozostanie krajowym znakiem bezpie-
czeństwa wydawanym w trybie dobrowolnym, analogicznie np. do 
znaku bezpieczeństwa GS w Niemczech. Pierwszy krok ku tej 
zmianie został dokonany już w 1995 r., gdy postanowiono 
o nadawaniu znaku bezpieczeństwa B także w trybie dobrowol-
nym. Oczekuje się, że do czasu uzyskania pełnego członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej, polski system badań i certyfikacji bę-
dzie w pełni zgodny z rozwiązaniami europejskimi.

Dobrowolna certyfikacja w Polsce
W Polsce można dobrowolnie wdrażać i certyfikować systemy za-
rządzania na podstawie międzynarodowyche standardów. Najczę-
ściej spotykane i najczęściej wdrażane systemy są budowane na 
podstawie następujących norm. 

Normy dotyczące systemów zarządzania jakością 
(ISO 9000) 
ISO 9000, to seria norm z zakresu systemu zarządzania jakością, 
która umożliwia producentowi opracowanie i wdrożenia struktury 
organizacyjnej odpowiadającej nowoczesnym zasadom zarządza-
nia. Dzięki temu posiadacz stosownego certyfikatu informuje, że 
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proces produkcyjny wytwarzanych wyrobów przebiega w warun-
kach stabilnych – jest odpowiednio udokumentowany oraz podle-
ga odpowiedniemu nadzorowi. Proces wytwarzania, jak i materia-
ły zastosowane w produkcji wyrobu spełniają warunki określone 
jako przyjazne dla człowieka i środowiska – jego otoczenia. 

W końcu 2000 r. opublikowano długo oczekiwane normy 
międzynarodowe rodziny ISO 9000:2000. To ważne wydarzenie, 
ponieważ dotychczasowe normy publikowane w 1994 r. (odpo-
wiednik polski to PN-ISO 9000:1996) spotykały się z coraz więk-
szą krytyką. Były trudno akceptowalne w organizacjach nie zwią-
zanych bezpośrednio z produkcją wyrobów materialnych. Już 
wkrótce po ich opublikowaniu zaszła potrzeba wyjaśnienia ich za-
pisów w stosunku do innego rodzaju organizacji niż typowa firma 
produkcyjna. Pojawiły się normy interpretujące wymagania w sto-
sunku do organizacji o charakterze usługowym (ISO 9004-2), dla 
organizacji realizujących procesy ciągłe, jak np. cementowanie, 
rafinerie (ISO 9004-3), czy dla producentów oprogramowania 
(ISO 9000-3).

Wymagania normy często ograniczały się do sformalizowania 
dotychczasowych praktyk postępowania z niewielkimi zmianami, 
najczęściej dotyczącymi dokumentowania wyników działań.

Normy, których geneza sięga jeszcze lat 60. i 70., nie 
uwzględniały także światowych nowości związanych z zarządza-
niem, które pojawiły się na przełomie lat 80. i 90. Wówczas po-
jawiły się takie koncepcje związane z wykorzystaniem do zarzą-
dzania analizy realizowanych w organizacji procesów, jak BPR 
(Business Process Reengineering), czy  BPI (Business Process 
Improvement). Dlatego już od połowy lat 90. mówiło się o po-
trzebie zmian w normach ISO 9000. Koncepcja opracowania zna-
na była pod nazwą Wizja 2000. Jednym z jej założeń była kom-
patybilność z innymi, już istniejącymi normami i jednoznaczna 
struktura normy zbudowana na podstawie modelu zarządzania 
PDCA. Model ten w wyrazisty sposób pojawia się właśnie w ukła-
dzie norm ISO 9000:2000.

Norma ISO 9000:2000 zapewnia doskonały model zarządza-
nia jakością i model procesu, stanowiący podstawę do ciągłego 
doskonalenia oraz zapewniający możliwość bezpośredniej samo-
oceny.

Normy zostały celowo zaprojektowane tak, aby stanowiły uzu-
pełnienie innych standardów zarządzania (np. ISO 14001, normy 
zarządzania środowiskiem) oraz modeli zarządzania (np. model 
doskonałości EFQM).

Wyróżnia się cztery główne normy:
1) PN-EN ISO 9000 – Systemy Zarządzania Jakością – Podsta-

wowe zasady i terminologia,
2) PN-EN ISO 9001 – Systemy Zarządzania Jakością – Wymaga-

nia,
3) PN-EN ISO 9004 – Systemy Zarządzania Jakością – Wytyczne 

dotyczące doskonalenia wyników,
4) PN-EN ISO 19011:2002 – Wytyczne dotyczące prowadzenia 

auditów jakości i środowiskowych.
Normy ISO 9001 i 9004:2000 mają taką samą strukturę 

i składają się z pięciu głównych części: 
– wymagania systemu zarządzania jakością,
– odpowiedzialność kierownictwa,
– zarządzanie zasobami,
– realizacja wyrobu,
– pomiary, analiza i doskonalenie.

Norma ISO 9000:2000 przyjmuje jako podstawowe podejście 
procesowe jednocześnie skoncentrowane na kliencie. Zgodnie 
z jej wytycznymi należy wyraźnie określić procesy biznesowe oraz 
procesy systemowe, które zapewniają ciągłość funkcjonowania 
procesów biznesowych. 

Norma jest prosta w użyciu, łatwa do zrozumienia, jej język 
i terminologia są zrozumiałe, a co najważniejsze jest odpowied-
nia dla wszystkich organizacji. Jest nie tylko odpowiednia dla 
sektora usług, ale pasuje także dobrze do obecnego etosu admi-
nistracji publicznej (zaangażowanie klienta, jakość, najlepsze 
wartości, monitorowanie usług i zadowolenie klienta), między in-
nymi dlatego, że dopuszcza wyłączenia realizacji wymagań, które 
nie mają zastosowania w organizacji.

Poniżej zostały przedstawione przykładowe korzyści wynikają-
ce z wprowadzenia w przedsiębiorstwie systemu zarządzania ja-
kością, z zastosowaniem podziału na wymierne i niewymierne.
1. Korzyści wymierne:
– zadowolenie klientów i wzrost wiarygodności przedsiębior-

stwa,
– usprawnienie skuteczności zarządzania,
– lepszy podział zadań, odpowiedzialności i kompetencji w przed-

siębiorstwie,
– promocja handlu przez usuwanie barier powodujących różnice 

w praktykach krajowych,
– status międzynarodowego uznania, poprawa wizerunku przed-

siębiorstwa,
– zabezpieczenie interesów konsumentów poprzez odpowiednią 

i konsekwentną jakość wyrobów i usług,
– zapewnienie środków łączności między zainteresowanymi 

stronami,
– zmniejszenie: strat i braków z tytułu złej lub niskiej jakości 

wyrobów, nakładu prac na poprawę braków, ilości odpadów 
produkcyjnych, liczby wad wyrobów poprzez prowadzenie 
działalności zapobiegawczej, liczby reklamacji, roszczeń gwa-
rancyjnych, fluktuacji załogi,

– wzrost zdolności wytwórczej,
– zmniejszenie zapasów magazynowych,
– wzrost rezerw,
– krótsze przebiegi użytecznych informacji w badaniach,
– wczesne rozpoznawanie oraz wykrywanie błędów i wad w róż-

nych strefach wytwarzania wyrobu lub usługi,
– uzyskanie ulg podatkowych przy zakupach aparatury kontrolno-

-pomiarowej.
2. Korzyści niewymierne:
– szybsze odpowiedzi na problemy wynikające z procesów,
– zapobieganie powstawaniu wad i błędów,
– polepszenie więzi i stosunków z klientami,
– szybsza adaptacja nowo przyjmowanych pracowników,
– lepsza współpraca między komórkami organizacyjnymi przed-

siębiorstwa,
– zmniejszenie liczby narad kadry kierowniczej związanych z ni-

ską jakością wyrobów,
– zdolność i elastyczność przedsiębiorstwa do wprowadzania 

zmian organizacyjnych. 

Norma dotycząca 
systemów zarządzania środowiskowego (ISO 14000)
Międzynarodowa norma ISO 14001 ułatwia każdej organizacji 
skuteczne zarządzanie środowiskowe, które jest częścią zintegro-



prawo i finanse

1-2/200348

prawo i finanse

1-2/2003 49

wanego systemu zarządzania. Norma pomaga organizacjom 
w osiągnięciu celów gospodarczych, przy zachowaniu zgodności 
z zasadami ochrony środowiska. Norma zbudowana jest na po-
dobnych zasadach, jak norma ISO 9001.

System zarządzania środowiskowego według norm ISO 14000 
umożliwia nie tylko ograniczenie negatywnego oddziaływania na 
środowisko w sposób celowy, zorganizowany i ekonomiczny, ale 
zapewnia także zachowanie zgodności z odpowiednimi regulacja-
mi prawnymi, jak również spełnienie wymagań Unii Europejskiej 
zawartych w konkretnych dyrektywach.

Dzięki certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego 
zwiększa się zaufanie opinii publicznej i urzędów do firmy stosu-
jącej „prawo ekologiczne”. Nie jest to jedyna zaleta certyfikacji 
takiego systemu. Firma z wdrożonym i certyfikowanym systemem 
„środowiskowym” ma korzystniejszą pozycję w podejmowaniu 
nowych przedsięwzięć i pozyskiwaniu kapitału, jak również w sto-
sunku do konkurencji i dostawców posiadających porównywalne 
cele ekologiczne, ale także możliwość ubezpieczenia się od ryzy-
ka ekologicznego.

Firma jest pozytywnie postrzegana przez klientów z uwagi na 
jej stabilność i rynek trwałego zbytu.

Dobrze wdrożony system zarządzania środowiskowego po-
zwala na zmniejszanie kosztów, w tym kar administracyjnych, 
oraz minimalizowanie sytuacji awaryjnych w firmie, poprzez sto-
sowanie najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych.

Norma dotycząca systemów zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 18000)
Głównym założeniem zrównoważonego rozwoju jest jednakowe 
traktowanie zarówno działalności gospodarczej, ochrony środowi-
ska, jak również ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy pracow-
ników. Mając na uwadze tę ideę Brytyjski Instytut Normalizacji 
w 1996 r. opracował normę dotyczącą zarządzania ochroną zdro-
wia i bezpieczeństwem pracy. Jest to norma BS 8800, która jest 
pewnego rodzaju poradnikiem mówiącym co należy zrobić, aby 
skutecznie przewidywać i zapobiegać występowaniu okoliczności 
narażających pracowników na utratę zdrowia lub życia, a także 
w jaki sposób przeciwdziałać chorobom zawodowym. Również 
Komitet Techniczny międzynarodowej organizacji ISO podjął de-
cyzję o opracowaniu międzynarodowych norm ISO serii 18000 
dotyczących wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną pracy we wszystkich przedsiębiorstwach. Jednak ze 
względu na wiele trudności, związanych między innymi z różno-

l PN-N 18004:2001 – SZBHP – wytyczne,
l OHSAS 18002:2000 – wytyczne do wdrożenia SZBHP według 

18001.
System zarządzania bezpieczeństwem tak naprawdę wdrażany 

jest nie tylko dla klienta, lecz również dla samej firmy (pracodaw-
cy i wszystkich pracowników) oraz społeczności lokalnej. 

Pytanie o korzyści, jakie firma uzyskuje z wdrożenia systemu 
zarządzania bezpieczeństwem, można przewrotnie postawić ina-
czej, mianowicie: czego firma może uniknąć wdrażając ten sys-
tem? Odpowiedź jest prosta i w bardzo dużym uproszeniu można 
powiedzieć, że na pewno firma uniknie: 
– strat,
– utraty zaufania klienta oraz wizerunku firmy,
– chybionej inwestycji czy zakupu,
– kary z tytułu łamania przepisów prawa,
– niewłaściwej gospodarki surowcami, energią, itp.,
– utraty kontraktu lub wadliwego kontraktu,
– dużej liczby reklamacji,
– absencji pracowników.

Zintegrowane systemy zarządzania
Zintegrowane systemy zarządzania, to trzy, współdziałające ze so-
bą i uzupełniające się podsystemy przedsiębiorstwa: zapewnienia 
jakości, zarządzania środowiskiem oraz zarządzania bezpieczeń-
stwem pracy. Dziedziny te dotychczas były postrzegane oddziel-
nie, lecz w miarę wdrażania poszczególnych systemów zaczęto 
zauważać ich wzajemne przenikanie się w firmach. Dlatego po-
wstała koncepcja zintegrowanych systemów zarządzania, która je 
ze sobą łączy. 

Przykładowe korzyści z certyfikacji zintegrowanego systemu 
zarządzania (ZSZ):
l objęcie systemem jakości więcej niż jednej – dającej się 

certyfikować – dziedziny działalności przedsiębiorstwa; 
l ugruntowanie zaufania klientów do przedsiębiorstwa, w którym 

zarządzanie jakością opiera się o dowolnie skonfigurowany 
zespół standardów (norm i ewentualnie wytycznych) dotyczą-
cych, np.: 
– zachowania środowiska człowieka (w jak najmniej zmienio-

nej formie); 
– przeciwdziałania wypadkom związanym z pracą zawodową,
– bezpieczeństwa pracy zawodowej;

l możliwość uzyskania korzyści większych niż suma korzyści 
prostych z pojedynczych systemów zarządzania jakością; 

Zintegrowane systemy zarządzania

rodnymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi bezpie-
czeństwa i higieny pracy w poszczególnych państwach, 
prace te zostały chwilowo wstrzymane. 

W chwili obecnej systemy zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy w Polsce mogą być projektowa-
ne, wdrażane i następnie certyfikowane na podstawie 
kryteriów zawartych w następujących wytycznych/
/normach:
l PN-N 18001:1999 – System Zarządzania BHP – 

wymagania,
l OHSAS 18001:1999 – specyfikacja do certyfikacji 

(produkt wspólnego projektu firm certyfikacyjnych 
– utworzenia jednolitego standardu do certyfikacji 
SZBHP opartego na BS 8800:1996),

l PN-N 18002:2000 – SZBHP – wskazówki do oceny 
ryzyka zawodowego,
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l stworzenie podstawy do ewentualnego wprowadzenia w przed-
siębiorstwie idei TQM – Total Quality Management; 

l wszechstronne przygotowanie przedsiębiorstwa do sprostania 
wymogom konkurencyjnego rynku, zwłaszcza rynku Unii Euro-
pejskiej. 

Podsumowanie
Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej zaczynają doceniać wy-
soką jakość wyrobów, jako sposób na zwiększenie swojego 
udziału w rynku. Powoli także zauważa się, iż jakość nie zależy 
tylko od pracowników zatrudnionych przy taśmie produkcyjnej, 
ale w głównej mierze od najwyższego kierownictwa. Coraz więcej 
polskich firm zaczyna wdrażać systemy zarządzania jakością we-
dług norm ISO 9000, a większość z tych, które już to zrobiły wią-
że swoją przyszłość z filozofią TQM. 

W popularyzacji idei systemów zarządzania jakością dużą rolę 
pełnią organizacje przyznające nagrody jakości. W Polsce od kil-
ku lat istnieje Polska Nagroda Jakości przyznawana firmom, które 
wdrożyły systemy zarządzania jakością. Uzyskanie tego wyróżnie-
nia to dla przedsiębiorstwa nie tylko prestiż, lecz również konkret-
ne korzyści związane z możliwością umieszczania na swych wyro-
bach znaków informujących o uzyskaniu nagrody. Niektóre 
przedsiębiorstwa, które uzyskały już PNJ, zamierzają się ubiegać 
o Europejską Nagrodę Jakości. Zarządy tych firm widzą bowiem, 
że od tego zależy pozycja konkurencyjna na rynkach euro-
pejskich.

Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania przedsiębiorstwa uzy-
skują szansę zwiększenia swojego potencjału oraz polepszenia 
pozycji na rynku poprzez podporządkowanie swych celów uzyski-
waniu coraz lepszej jakości, co prowadzi do wzrostu sprzedaży, 
zysku i umożliwia inwestowanie w dalsze podnoszenie jakości. 

Przedsiębiorstwa, które odniosły największe sukcesy wdraża-
jąc metody TQM, odkryły, że nie wystarczy poprawienie jakości, 
ale trzeba również zmienić kulturę organizacji. Filozofia zarządza-
nia przez jakość (TQM), a więc orientację na potrzeby klienta, 
może stać się dla firm sposobem pokonania wewnętrznych trud-
ności oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej w warunkach go-
spodarki wolnorynkowej. 
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