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Normalizacja w Polsce w zakresie
infrastruktury procesów logistycznych
Dà˝enie Polski do integracji z paƒstwami Unii Europejskiej spowodowa∏o zmiany w polskiej polityce normalizacyjnej, która ukierunkowana
zosta∏a na maksymalnà harmonizacj´ norm polskich z europejskimi
(EN) oraz mi´dzynarodowymi (ISO).
Na infrastruktur´ sk∏ada si´:
infrastruktura magazynowa
■ infrastruktura transportu wewn´trznego
■ infrastruktura transportu zewn´trznego
■ infrastruktura w zakresie opakowaƒ
transportowych
■ infrastruktura informatyczna.
Ka˝dy z tych g∏ównych elementów
sk∏adowych infrastruktury logistycznej,
zosta∏ w Polsce bardziej lub mniej szeroko znormalizowany w postaci Polskich Norm.
Dnia 1 stycznia 1994 r. wesz∏a
w ˝ycie Ustawa z dnia 3 kwietnia
1993 r. o normalizacji, która zasadniczo zmieni∏a zasady:
■ prowadzenia i organizacji dzia∏alnoÊci normalizacyjnej
■ opracowywania i stosowania Polskich Norm.
W myÊl tej ustawy, stosowanie Polskich Norm sta∏o si´ dobrowolne, chyba ˝e okreÊlone Polskie Normy zostanà powo∏ane w ustawach i wówczas
normy te stajà si´ obowiàzkowe.
Oznacza to, i˝ norma - która nie zosta∏a wprowadzona do obowiàzkowego stosowania - jest dokumentem
technicznym. Strony zainteresowane
wykorzystaniem okreÊlonej normy w
praktyce gospodarczej, mogà uznaç
jà za obowiàzkowà.
W polskiej normalizacji podj´to
szerokie dzia∏ania w kierunku przystosowania i adaptacji swojego systemu
wewn´trznego do zasad, jakie obowiàzujà w krajach UE.
Uchwa∏à nr 29/96 z dnia 29 sierpnia 1996 r. Polski Komitet Normaliza■

cyjny ustali∏ priorytetowe zadania
Normalizacyjnych Komisji Problemowych i Biura PKN na lata 1997-1998
oraz wytyczne ich realizacji, które
kontynuowano w latach nast´pnych.
W myÊl tej ustawy podstawowym zadaniem PKN, podyktowanym prowadzonymi w Polsce dzia∏aniami dostosowawczymi, majàcymi na celu przystàpienie Polski do struktur Unii Europejskiej, jest wdro˝enie (zharmonizowanie) 80% norm europejskich do
zbioru Polskich Norm, do koƒca
2002 r. W zwiàzku z tym uchwa∏a
przyznaje absolutny priorytet dla prac
Normalizacyjnych Komisji Problemowych (NKP), majàcych na celu wprowadzenie do zbioru Polskich Norm,
norm europejskich oraz mi´dzynarodowych, które stanowià podstaw´
opracowania lub warunek stosowania
norm europejskich. Oznacza to, ˝e
aktualnie NKP otrzymujà Êrodki finansowe jedynie na opracowywanie
zharmonizowanych norm europejskich
PN-EN oraz niektórych norm mi´dzynarodowych PN-ISO. Osiàgni´cie po˝àdanego poziomu harmonizacji
norm wymaga od szeregu NKP zintensyfikowanego nak∏adu pracy, podyktowanego du˝à iloÊcià norm do zharmonizowania.
Istnieje wprawdzie mo˝liwoÊç opracowywania nowych lub znowelizowania istniejàcych Polskich Norm, ale
mo˝e to nastàpiç z wykorzystaniem
Êrodków finansowych przekazanych
przez sponsorów.
Z chwilà wejÊcia w ˝ycie postanowieƒ ustawy o normalizacji, poszczególni ministrowie - wydajàc stosowne
rozporzàdzenia - rozpocz´li wprowadzanie do obowiàzkowego stosowania Polskich Norm. Do chwili obecnej
wydano wiele aktów normatywnych
w tej sprawie. Wiele wczeÊniejszych
rozporzàdzeƒ ju˝ uleg∏o nowelizacji

lub zosta∏o zastàpionych nowymi. Sta∏o si´ to za sprawà:
■ ustanowienia du˝ej liczby Polskich
Norm, zharmonizowanych z normami europejskimi i mi´dzynarodowymi,
które spowodowa∏y wycofanie szeregu norm wczeÊniej ustanowionych
■ zmiany poglàdu w zakresie co do
celowoÊci wprowadzenia obowiàzku stosowania niektórych norm, w
Êwietle obowiàzujàcych w krajach
Unii Europejskiej Dyrektyw Nowego
PodejÊcia, które ukierunkowane sà
na bezpieczeƒstwo u˝ytkownika
produktu.
W chwili obecnej, do obowiàzkowego stosowania wprowadzone sà
Polskie Normy wymienione w 17 rozporzàdzeniach, ustanowionych przez
w∏aÊciwych ministrów. WÊród norm
wymienionych w tych rozporzàdzeniach sà równie˝ te, które dotyczà infrastruktury procesów logistycznych.
Nasuwa si´ w tym momencie pytanie: Jaki jest cel wprowadzania norm
do obowiàzkowego stosowania?
Norma wprowadzona do obowiàzkowego stosowania, z chwilà powo∏ania staje si´ dokumentem prawnym,
a tym samym nak∏ada na wszystkich
producentów obowiàzek stosowania.
Dodatkowo nak∏ada na producenta
obowiàzek wystawiania deklaracji
zgodnoÊci, która - zgodnie z Kodeksem pracy - jest przepustkà do dalszego stosowanie wyrobu w praktyce.
W za∏àczniku do Rozporzàdzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada
1999 r. w sprawie wykazu wyrobów
(wyprodukowanych w Polsce, a tak˝e
importowanych do Polski po raz
pierwszy), mogàcych stwarzaç zagro˝enie albo s∏u˝àcych ochronie lub ratowaniu ˝ycia, zdrowia lub Êrodowiska, podlegajàcych obowiàzkowi certyfikacji na znak bezpieczeƒstwa
i oznaczania tym znakiem oraz wyro-
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bów podlegajàcych obowiàzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnoÊci, okreÊlono wykaz wyrobów
obj´tych tymi obowiàzkami. Wyroby
okreÊlone w tym wykazie poddawane
sà ró˝norodnym badaniom, pozwalajàcym na sprawdzenie stawianych im
wymagaƒ. Wymagania, zakres i metodyki przeprowadzania badaƒ najcz´Êciej sprecyzowane zosta∏y w∏aÊnie w Polskich Normach. W momencie podj´cia badania wyrobu na podstawie Polskiej Normy staje si´ ona
punktem odniesienia - powo∏anym, a
tym samym dokumentem prawnym.
We wspomnianym wykazie wymieniono wyroby lub grupy wyrobów zaliczane do infrastruktury logistycznej:
■ wózki jezdniowe nap´dzane
■ pojazdy, dla których z ustawy “Prawo o ruchu drogowym” wynika obowiàzek uzyskania Êwiadectwa homologacji typu pojazdu
■ drabiny magazynowe
■ Êrodki techniki biurowej zasilane napi´ciem wy˝szym ni˝ bezpieczne
■ systemy mikrokomputerowe zasilane
napi´ciem wy˝szym ni˝ bezpieczne
■ sprz´t elektroniczny powszechnego
u˝ytku zasilany napi´ciem wy˝szym
ni˝ bezpieczne oraz poÊrednio ca∏y
szereg wyrobów wykorzystywanych
przy budowie, stanowiàcych elementy sk∏adowe infrastruktury logistycznej.
Analiza aktualnego zbioru Polskich
Norm w zakresie infrastruktury logistycznej, pozwala na sformu∏owanie
nast´pujàcych spostrze˝eƒ:
1) Zbiór Polskich Norm, równie˝ tych
zharmonizowanych, odnoszàcych si´
bezpoÊrednio lub poÊrednio do infrastruktury logistycznej jest obszerny.
2) Z uwagi na dà˝enie Polski do integracji z paƒstwami UE, w najbli˝szych latach spodziewaç si´ nale˝y
dalszego szybkiego przyrostu liczby
zharmonizowanych norm europejskich, chocia˝ b´dzie to zadanie
trudne do realizacji z uwagi na
szczup∏oÊç Êrodków finansowych,
jakimi dysponuje Polski Komitet Normalizacyjny.
3) W ca∏ym zbiorze Polskich Norm nie
ma dokumentów bezpoÊrednio dotyczàcych logistyki, w dos∏ownym tego s∏owa znaczeniu (np. okreÊlajàcych terminologi´ zwiàzanà z logistykà), które mog∏yby stanowiç ogni-
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wa spajajàce poszczególne elementy infrastruktury logistycznej oraz ca∏ego ∏aƒcucha dostaw, a dzieje si´
tak za sprawà tego, i˝ mi´dzynarodowe i europejskie organizacje normalizacyjne jeszcze takich norm nie
ustanowi∏y, gdy˝ jeszcze ich nie wypracowa∏y.
4) Zbiór Polskich Norm zawiera stosunkowo ma∏o dokumentów wprowadzonych do obowiàzkowego stosowania, co nie mo˝na uznaç za sytuacj´ korzystnà. Powinno byç wprowadzonych znacznie wi´cej norm,
okreÊlajàcych wymagania eliminujàce zagro˝enia, czyli podnoszàcych
bezpieczeƒstwo pracy.
5) Wykaz wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a tak˝e wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogàcych stwarzaç zagro˝enie
albo s∏u˝àcych ochronie lub ratowaniu ˝ycia, zdrowia lub Êrodowiska,
podlegajàcych obowiàzkowi certyfikacji na znak bezpieczeƒstwa i
oznaczania tym znakiem oraz wyrobów podlegajàcych obowiàzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnoÊci, w znaczàcy sposób podnosi rang´ norm zwiàzanych z infrastrukturà logistycznà oraz
rozszerza zakres ich stosowania.
6) Wiele norm nie zharmonizowanych
z normami europejskimi lub mi´dzynarodowymi, jest przestarza∏ych,
poniewa˝ zosta∏y opracowane kilkanaÊcie lub nawet kilkadziesiàt lat temu, a szybki post´p techniki i dynamika wdra˝ania nowych technologii
sprawi∏y, i˝ wiele z nich wymaga
szybkiej nowelizacji.
Ponadto mo˝na sprecyzowaç jeszcze dwa dodatkowe wnioski natury
ogólnej, dotyczàce ca∏ego zbioru
norm, a mianowicie:
1) Polski Komitet Normalizacyjny, pomimo posiadania stron w Internecie,
nie udost´pnia tà drogà katalogu
Polskich Norm, co w znacznym stopniu ogranicza powszechny, sprawny
i szybki dost´p do aktualizowanego
na bie˝àco zbioru ustanowionych
(obowiàzujàcych) dokumentów normatywnych.
2) Obserwowany w ostatnich latach
znaczàcy przyrost liczby ustanawianych norm zharmonizowanych spowodowa∏ du˝y zator wydawniczy,

w wyniku którego utrudniony jest
sprawny dost´p do aktualnych dokumentów. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy norma mia∏aby
zostaç powo∏ana do obowiàzkowego stosowania lub wówczas, kiedy
wyrób, którego ona dotyczy, wymaga przeprowadzenie na jej podstawie specjalnych badaƒ, np. na
zgodnoÊç czy te˝ znak bezpieczeƒstwa “B”.
Na podstawie przeprowadzonej
analizy (opracowanie w∏asne nie publikowane), mo˝na tylko w znaczeniu
ogólnym pozytywnie oceniç stan normalizacji w zakresie infrastruktury procesów logistycznych, albowiem w znaczeniu szczegó∏owym widoczne sà zaniedbania i istnieje wiele potrzeb.
Za bardzo pozytywny uznaç nale˝y
szybki post´p harmonizacji Polskich
Norm z normami mi´dzynarodowymi
oraz europejskimi, co powoduje ujednolicenie standardów. W praktyce
oznacza to ∏atwiejszy dost´p polskich
produktów do rynków, zw∏aszcza krajów UE. Dodatkowo, pewna cz´Êç
zharmonizowanych dokumentów zast´puje przestarza∏e normy, co ma korzystny wp∏yw na odnawianie zbioru
Polskich Norm.
Widoczny szybki post´p harmonizacji nie oznacza jednak tego, ˝e do
koƒca 2002 r. osiàgniemy 80% harmonizacji z normami europejskimi.
Szacuje si´, i˝ na koniec 2000 r. poziom harmonizacji ca∏ego zbioru norm
wynosi∏ ok. 30%.
Negatywnym, a zarazem niepokojàcym objawem jest natomiast zastój
w zakresie aktualizacji i nowelizacji
czysto polskich norm. Ju˝ w chwili
obecnej szereg Polskich Norm (dotyczàcych infrastruktury logistycznej
bàdê z nià zwiàzanych) wymaga aktualizacji, a nawet nowelizacji. Utrzymywanie takiego stanu przez d∏u˝szy
czas, mo˝e pociàgnàç za sobà daleko idàce nast´pstwa, jak chocia˝by
konflikt wymagaƒ norm - w stosunku do
poziomu osiàgni´tego przez technik´
producentów krajowych oraz krajów
rozwini´tych. Taka sytuacja doprowadziç mo˝e do ca∏kowitej utraty znaczenia norm jako dokumentów, które
powinny stanowiç regulator i stymulator ˝ycia codziennego w gospodarce,
a tym samym równie˝ w logistyce.

