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Normalizacja i ustawodawstwo, a ˝ycie codzienne
Przemiany polityczne zachodzàce
w Polsce w koƒcu lat osiemdziesiàtych
XX wieku, zapoczàtkowa∏y wiele zmian
w gospodarce narodowej. Zosta∏y one
jeszcze bardziej zintensyfikowane
w wyniku dà˝enia Polski do integracji
z paƒstwami Unii Europejskiej. Sytuacja ta spowodowa∏a, ˝e zakres zachodzàcych przemian zosta∏ jeszcze bardziej rozszerzony. Znaczàcymi zmianami obj´te zosta∏y uwarunkowania prawne i standaryzacyjne, w tym równie˝
normalizacja polska.
Post´pujàca prywatyzacja oraz rozwijanie wspó∏pracy z krajami Unii Europejskiej spowodowa∏y koniecznoÊç dostosowania systemu polskiej normalizacji
do wzorców istniejàcych w wi´kszoÊci
tych krajów. W tej sytuacji musia∏a powstaç nowa, przystajàca do rzeczywistoÊci ustawa.
Wytyczone zosta∏o nowe podejÊcie,
którego g∏ównym celem sta∏a si´ maksymalna harmonizacja norm polskich z europejskimi (EN) oraz mi´dzynarodowymi (ISO).
W styczniu 1994 r. wesz∏a w ˝ycie
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji, która zasadniczo zmieni∏a zasady prowadzenia dzia∏alnoÊci normalizacyjnej, a tak˝e opracowywania i stosowania Polskich Norm. Sam fakt powo∏ania nowej ustawy o normalizacji nie zapewnia∏ jeszcze warunków prowadzenia dzia∏alnoÊci normalizacyjnej, zbli˝onych do istniejàcych w krajach Unii Europejskiej. Mog∏y one powstaç dopiero
w wyniku odpowiednich dzia∏aƒ legislacyjnych i organizacyjnych takich jak:
• ustalenie w∏aÊciwych relacji pomi´dzy przepisami i normami
• opracowanie ustawy o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów
• opracowanie ustawy o niektórych
uprawnieniach konsumentów
• wprowadzenie zach´t systemowych
dla organizacji, instytucji i przedsi´biorstw finansujàcych prace normalizacyjne
• wprowadzenie elementów wiedzy
o normalizacji do programów edukacyjnych.

W myÊl Ustawy o normalizacji, stosowanie Polskich Norm sta∏o si´ dobrowolne chyba, ˝e któraÊ z nich zosta∏a
powo∏ana (wprowadzona) do obowiàzkowego stosowania. Na podstawie tej
ustawy Minister Przemys∏u i Handlu
wprowadzi∏ do obowiàzkowego stosowania, Rozporzàdzeniem z dnia 30 grudnia 1993 r. (Dz. U. Nr 20 z 1994 r., poz.
71), norm´ BN-71/2187-01 Wózki jezdniowe unoszàce r´czne – Ogólne wymagania i badania.
Na podstawie nowych zasad prowadzenia dzia∏alnoÊci normalizacyjnej, norma ta zosta∏a nowelizowana przez Normalizacyjnà Komisj´ Problemowà Nr 248
ds. Wózków jezdniowych. Opracowano
norm´ PN-M-78081 Wózki jezdniowe
r´czne unoszàce – Ogólne wymagania
i badania, która zastàpi∏a norm´ BN-71/2187-01. Po ustanowieniu, w grudniu
1996 r., norma PN-M-78081 nie zosta∏a
ju˝ jednak wprowadzona do obowiàzkowego stosowania. Uznaç to nale˝y za

du˝e niedopatrzenie, poniewa˝ wózki
jezdniowe r´czne unoszàce sà urzàdzeniami powszechnie stosowanymi w wielu dziedzinach gospodarki narodowej.
WÊród wielu wymagaƒ zawartych w tej
normie okreÊlono wartoÊç si∏y niezb´dnej do pokonania oporów ruchu wózka
podczas ruszania oraz w trakcie jazdy.
Decyzjà Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 14 marca 2000 r., wesz∏o
w ˝ycie Rozporzàdzenie w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy r´cznych pracach transportowych (Dz. U. Nr
26 z 2000 r., poz. 313), które mi´dzy innymi precyzuje wymagania równie˝
w zakresie przemieszczania:
• przedmiotów przez jednego pracownika oraz
• ∏adunków za pomocà poruszanych
r´cznie wózków i taczek.
Porównujàc wymagania okreÊlone
w tym rozporzàdzeniu z wymaganiami
normy PN-M-78081 w zakresie parametrów wy˝ej wymienionych wózków oraz
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Tab. 1. Maksymalne dopuszczalne si∏y nap´du jazdy wózka jezdniowego
r´cznego unoszàcego. èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie EN
1757-2: 2001
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czalna (maksymalna) powinna decydowaç o tym, jakà si∏´ musi przy∏o˝yç jeden pracownik niezale˝nie od masy
wózka z ∏adunkiem. O sile, jakà nale˝y
przy∏o˝yç decyduje przecie˝ konstrukcja wózka.
W wyniku podniesienia problemu
przez autorów, NKP nr 248 ds. Wózków
wid∏owych, postanowi∏a wystàpiç o wycofanie wy˝ej wymienionej normy.
W najbli˝szym czasie uznane za Polskie
Normy zostanà dwie normy europejskie:
• EN 1757-1: 2001 Safety of industrial trucks
– Pedestrian propelled trucks – Part 1:
Stacker trucks
• EN 1757-2: 2001 Safety of industrial trucks
– Pedestrian propelled trucks – Part 2:
Pallet trucks
Obydwa dokumenty normatywne EN,
zharmonizowane z Dyrektywà maszynowà 98/37/EC, okreÊlajà dopuszczalne
wartoÊci si∏ dla znacznie wi´kszych mas.
Dla wózków jezdniowych r´cznych unoszàcych przedstawiajà si´ one tak, jak
podano w tabeli 1.
Z tabeli widaç, ˝e norma europejska
nie odbiega od rzeczywistoÊci, ale równie˝ jest niezgodna z wy˝ej wymienionym rozporzàdzeniem.
Stwierdzona rozbie˝noÊç mi´dzy normà, a Rozporzàdzeniem Ministra Pracy
i Polityki Spo∏ecznej pozostaje zatem
nadal nie rozstrzygni´ta. Kto i kiedy zdecyduje si´ na jej rozwiàzanie pozostaje
zagadkà? By∏oby wskazane, aby zosta∏a
ona rozwiàzana jak najszybciej i to g∏ównie przez Polski Komitet Normalizacyjny,
tym bardziej, ˝e sprawa to by∏a omawiana poprzez NKP nr 248, ale stanowi to
dopiero poczàtek przys∏owiowej drabiny. Sytuacja taka mo˝e w praktyce wywo∏ywaç wiele nikomu niepotrzebnych
nieporozumieƒ. Trzeba mieç ÊwiadomoÊç, ˝e w momencie przyj´cia Polski
do Unii Europejskiej zacznie w pe∏ni
obowiàzywaç wy˝ej wymieniona dyrektywa i pojawi si´ kolejny problem – obowiàzywaç b´dà dwa ró˝ne dokumenty
okreÊlajàce wymagania dotyczàce tego
samego zagadnienia.
Wskazane jest, aby w przysz∏oÊci nie
mia∏y miejsca takie sytuacje, a ich rozwiàzywanie nast´powa∏o jeszcze przed
powstaniem tego typu dokumentów.
Widzimy pilnà potrzeb´ koordynowania
prac w zakresie opracowywania i wydawania dokumentów normatywnych,
norm i rozporzàdzeƒ oraz wzajemne ich
opiniowanie przez PKN i odpowiednie
organa decyzyjne.

