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Marta Grabowska*

Normalizacyjne problemy przygotowania Polski  
do członkostwa w Unii Europejskiej (projekt nowej ustawy  
o normalizacji w Sejmie) 

Zmiany ustrojowe w Polsce zapoczątkowane w 1989 r. objęły również 
normalizację. W miejsce rozwiązanego Polskiego Komitetu Normalizacji Miar  
i Jakości (PKNMiJ), na mocy obowiązującej jeszcze dziś Ustawy z dnia 3 
kwietnia 1993 r. o normalizacji1 powołana została państwowa jednostka 
organizacyjna (jednostka budżetowa) pod nazwą Polski Komitet Normalizacyjny 
(PKN).2 Jest to organ kolegialny podległy Prezesowi Rady Ministrów 
powoływany na okres 4 lat. W skład Komitetu wchodzą: prezes, zastępcy 
prezesa i sekretarz oraz 25 członków powoływanych przez premiera, 
reprezentujących różne środowiska: naczelne organy administracji państwowej, 
organizacje gospodarcze, naukowe, techniczne i społeczne oraz przewodniczący 
wybranych normalizacyjnych komisji problemowych (komitetów technicznych).  

Do zadań Komitetu należy organizowanie i prowadzenie działalności 
normalizacyjnej oraz ustanawianie Polskich Norm (PN). Prezes Komitetu 
powołuje normalizacyjne komisje problemowe (NKP) w dziedzinach, w których 
konieczne jest w Polsce opracowanie norm (jest ich obecnie około 270).3  
W skład tych komisji powoływani są specjaliści: naukowcy i praktycy 
zajmujący się opracowywaniem norm w zakresie, który został powierzony danej 
komisji. Prezes Komitetu kieruje Biurem Komitetu, instytucjonalnym organem 
wykonawczym, do zadań którego należy realizacja prac normalizacyjnych 

                                                           
* Dr hab. prof. UW Marta Grabowska – Instytut Informacji Naukowej i Studiów 

Bibliologicznych Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego; kierownik Ośrodka Informacji  
i Dokumentacji Wspólnot Europejskich Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego; 
członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego II kadencji. 

1 „Dziennik Urzędowy”, nr 55/1993, poz.251. 
2 Dostępny z World Wide Web: http://www.pkn.pl 
3 Dostępny z World Wide Web: http://www.pkn.com.pl 
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wytyczonych przez Komitet oraz współpraca z normalizacyjnymi komisjami 
problemowymi w zakresie opracowywania i rozpowszechniania norm. 
Wspomniana ustawa z 1993 r. o normalizacji wprowadziła zasadniczą zmianę 
dotyczącą statusu Polskich Norm: stały się one dokumentami nieobowiązko-
wymi (stosowanie ich jest dobrowolne), z wyjątkiem tych, które odpowiednimi 
aktami prawnymi powoływane są przez ministrów różnych resortów do 
obowiązkowego stosowania. 

Dla lepszego zrozumienia, czym jest norma, najlepiej przytoczyć definicje 
terminów „normalizacja” i „norma” przyjęte w Polsce w normie PN-EN 
45020:2000: Normalizacja i dziedziny związane. Terminologia ogólna (pkt. 1.1  
i 3.2). Polska Norma, w której podano te definicje jest wdrożeniem normy 
europejskiej EN 45020:1998, a ustalona w niej terminologia jest przyjęta  
i stosowana przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN).  

Definicje te brzmią następująco: normalizacja jest to „działalność mająca 
na celu uzyskanie optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia uporządko-
wania w określonym zakresie poprzez ustalenie postanowień przeznaczonych do 
powszechnego i wielokrotnego stosowania dotyczących problemów istniejących 
lub możliwych do wystąpienia. Działalność ta polega w szczególności na 
opracowywaniu, publikowaniu i wdrażaniu norm”. Norma to „dokument 
przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę 
organizacyjną ustalający – do powszechnego i wielokrotnego stosowania – 
zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów 
działalności lub ich wyników i zmierzające do uzyskania optymalnego stopnia 
uporządkowania w określonym zakresie. Zaleca się, aby normy były oparte na 
osiągnięciach zarówno nauki, techniki, jak i praktyki oraz miały na celu 
uzyskanie optymalnych korzyści społecznych”. 

Procedury opracowywania norm uległy zasadniczym zmianom w stosunku 
do okresu sprzed 1993 r. Częściowo zostały one dostosowane do wymagań 
CEN/CENELEC. Jednakże – w miarę jak zaczęto je stosować w praktyce – stało 
się jasne, że jeśli chcemy spełnić wymagania członkowskie w europejskich 
organizacjach normalizacyjnych to będą one wymagały dalszych zmian. 

W związku ze staraniami Polski o członkostwo w Unii Europejskiej  
i zawartym przez nasz kraj układem stowarzyszeniowym ze Wspólnotami 
Europejskimi4 obecnie wprowadza się w Polsce przede wszystkim normy 
europejskie (EN). Proces ten polega na bezwzględnym wycofywaniu Polskich 
Norm sprzecznych z normami europejskimi oraz włączaniu tych ostatnich do 
zbioru Polskich Norm.  

                                                           
4 Układ europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony 

a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z drugiej strony, „Dziennik 
Urzędowy”, nr 11/1994, poz.38, załącznik.  
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Normy europejskie opracowywane są przez 3 niezależne europejskie 
organizacje normalizacyjne: Europejski Komitet Normalizacyjny (Comite 
Européen de Normalisation – CEN),5 Europejski Komitet Normalizacji 
Elektrotechnicznej (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique – 
CENELEC)6 i Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (European 
Telecommunication Standards Institute – ETSI).7 Normy wprowadzane są 
następnie do narodowych systemów normalizacyjnych państw członkowskich 
UE, EFTA oraz państw stowarzyszonych z Unią Europejską. Zasady tej 
współpracy określała Dyrektywa Rady UE nr 83/189/EEC8 ustalająca obowiązki 
krajów członkowskich dotyczących przekazywania informacji o normach 
obowiązkowych i dobrowolnych oraz porozumienie zawarte między Radą UE  
a EFTA, zastąpione obecnie przez Dyrektywę 98/34/EC.9 W wielu przypadkach 
normy europejskie są identyczne z normami Międzynarodowej Organizacji 
Normalizacyjnej (International Organization for Standardization – ISO),10 tj. 
normami międzynarodowymi. Istnieje jednak wiele norm różniących się od 
norm ISO lub w ogóle wśród nich nie występujących. Pod koniec 1999 r. 
wydanych było ponad 8 tys. norm europejskich, a ich roczny przyrost waha się 
w granicach jednego tysiąca.11 Na marginesie należy zaznaczyć, że Wspólnoty 
Europejskie stworzyły bardzo oryginalny system prawa od samego początku 
ściśle powiązany z systemem normalizacji europejskiej. I choć twórcy Wspólnot 
z początku być może nie zdawali sobie z tego sprawy, przyczynili się do 
powstania swoistego bloku państw, u podstaw którego leży bardziej idea 
globalizacji opartej na wspólnym systemie standaryzacji niż idea wspólnoty  
o charakterze politycznym. 

Normy europejskie nie są obowiązkowe, ale w ciągu pół roku od ich 
powstania muszą być włączone do zbioru norm poszczególnych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (ta zasada nie obowiązuje w przypadku norm 
międzynarodowych ISO). Te normy, które mają charakter obligatoryjny w całej 
Unii, powoływane są do obowiązkowego stosowania za pomocą dyrektyw, od 

                                                           
5 Dostępny z World Wide Web: http://www.cenorm.be 
6 Dostępny z World Wide Web: http://www.cenelec.be 
7 Dostępny z World Wide Web: http://www.etsi.org 
8 Council Directive 83/189/EEC of 29 March 1983 laying down a procedure for the provision 

of information in the field of technical standards and regulations, „Official Journal of the 
European Communities”, L 109/1983, p.8. 

9 Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying 
down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and 
regulations, „Official Journal of the European Communities”, L 204/1998, s.37. 

10 Dostępny z World Wide Web http://www.iso.ch 
11 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Informacji i Dokumentacji (PKN) w 1999 roku 

(powiel.). 
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1986 r. zwanych dyrektywami „nowego podejścia” (jest ich 21).12 Dyrektywy te 
określają dziedziny, w których muszą być stosowane normy europejskie. Normy 
w nich wymieniane (zwane normami zharmonizowanymi z dyrektywami) 
dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia, życia i mienia 
obywateli. Ponadto poszczególne państwa członkowskie mogą również 
powoływać inne normy europejskie jako obowiązkowe za pomocą krajowych 
aktów prawnych, jeśli w danym państwie istnieje taka potrzeba. W państwach 
UE nie wolno natomiast tworzyć norm krajowych, jeśli w tej dziedzinie istnieje 
lub jest w opracowaniu norma europejska lub międzynarodowa. 

 Normy europejskie mogą być wdrażane (przejmowane) do norm 
krajowych, w tym również do Polskich Norm rożnymi metodami:  

– Metoda tłumaczenia13 polega na dosłownym oddaniu treści normy  
w języku polskim. Stosuje się przy tym rygorystyczne metody dosłownego 
tłumaczenia wszystkich części normy. Identyczna z normą europejską musi być 
też ogólna struktura PN-EN. Ewentualne wyjaśnienia i sprostowania mogą być 
wprowadzane jedynie poza głównym tekstem normy tj. w załącznikach 
krajowych lub w przypisach krajowych. 

– Metoda okładkowa14 polega na włączeniu do zbioru Polskich Norm bez 
jakichkolwiek zmian normy europejskiej w oryginalnej wersji językowej  
(w języku angielskim) z dodaną stroną tytułową PN i ewentualnie uzupełnionej 
krajowymi załącznikami informacyjnymi. Metody tej nie zaleca się w przypadku 
norm terminologicznych, a także nie jest ona dopuszczona w Polsce w przypadku 
norm obowiązkowych. 

– Metoda uznania15 (ang. endorsment) polega na umieszczeniu w zbiorze 
Polskich Norm notatki (w miejsce normy) z informacją, że dana norma 
europejska jest elementem zbioru Polskich Norm. 

– Metoda przyjmowania normy identycznej16 polega na uznaniu już 
istniejącej Polskiej Normy za równoważną z normą europejską (lub 
międzynarodową), jeśli treść PN jest identyczna z treścią normy europejskiej. 
Gdy sprzeczności dotyczą tylko niektórych postanowień PN, opracowuje się 
jedynie stosowną zmianę do normy krajowej tak, aby była ona identyczna  
z normą europejską. 
                                                           

12 Dostępny z World Wide Web: http://www.NewApproach.org 
13 Przewodnik ISO/IEC nr 21. Wprowadzanie norm międzynarodowych do norm 

regionalnych/krajowych, wyd.2, PKN, Warszawa 1989, s.18-19. 
14 Wytyczne metodyczne nr 3/1999 dotyczące wprowadzania norm europejskich (EN i ETS) do 

zbioru Polskich Norm metodą okładkową, PKN, Warszawa 1999. 
15 Wytyczne metodyczne nr 5/2000 dotyczące opracowywania, aktualizacji i wycofywania PN, 

PKN, Warszawa 2000. 
16 Wytyczne metodyczne nr 2/98 dotyczące uznania identyczności Polskiej Normy i normy 

europejskiej w przypadku równoważnego ich zharmonizowania z tą samą normą międzynarodową, 
PKN, Warszawa 1998. 
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Wspomniane CEN i CENELEC nie są instytucjami Unii Europejskiej, lecz 
niezależnymi organizacjami, którym m. in. Komisja Europejska zleca 
opracowanie norm europejskich. Organizacje te założone zostały na podstawie 
belgijskiego prawa o stowarzyszeniach międzynarodowych z dnia 25 października 
1919 r. znowelizowanego tylko raz 6 grudnia 1954 r.17 

Wymagania, które ma spełnić PKN, aby zostać pełnym członkiem tych 
organizacji sformułowane są w postaci 9 warunków przedstawionych przez 
CEN/CENELEC organizacjom afilianckim.18 Brzmią one następująco: 

1. Musi istnieć Układ Europejski lub równoważne porozumienie między 
UE a państwami kandydującymi, określający okres przejściowy przed 
przystąpieniem do UE. 

2. Proces zbliżenia krajowego systemu z unijnym musi osiągnąć taki stopień, 
aby: 

– istniały i w pełni funkcjonowały ściśle określone ramy prawne dla 
dobrowolnej normalizacji, 

– istniejące dotychczas prawodawstwo techniczne, pozwalające na 
przyjęcie (lub utrzymanie) przepisów technicznych, które mogłoby 
być sprzeczne z normami europejskimi, a przez to uniemożliwiające 
krajowej jednostce normalizacyjnej pełne wprowadzenie norm 
europejskich, zmuszające do żądania systematycznych odchyłek 
krajowych typu „A”, było wyeliminowane, na ile jest to możliwe lub 
zmodyfikowane w taki sposób, aby umożliwić normom europejskim 
odgrywanie tej samej roli na rynku (krajowym), jaką odgrywają na 
rynku wewnętrznym. Zbliżenie głównego zbioru prawodawstwa 
technicznego do dyrektyw UE jest uprzywilejowanym sposobem 
osiągnięcia tego rezultatu, 

– miało miejsce pełne wdrożenie przynajmniej części Dyrektywy 
98/34/WE, zmienionej Dyrektywy 98/48/WE, w zakresie działalności 
normalizacyjnej. 

3. Należy skutecznie dowieść, że organizacja kandydująca jest uznana  
w swym kraju za oficjalną jednostkę normalizacyjną kompetentną dla wszystkich 
dziedzin będących w obszarach własnych kompetencji CEN (które obejmują 
wszystkie sektory gospodarki z wyjątkiem należących do obszarów działania 
CENELEC i ETSI). Statutowe reguły stosowane przez krajową jednostkę 
normalizacyjną muszą być w pełni zgodne z trybem organizacyjnym dobrowolnej 
normalizacji funkcjonującym w CEN. 

                                                           
17 Loi du 25 octobre 1919 sur les associations internationales; Loi du 6 decembre 1954 

modifiant la loi du 25 octobre 1919, „Moniteur Belge”. 
18 Guidance on the criteria for admission as CEN associate, affiliate or corresponding 

organization and on the rights and services awarded upon admission.  

https://www.uw.edu.pl/cgi-bin/GW5/GWWEB.EXE?MSG-ACTION=READ-ATTACH&ATTACH-ID=1&GET-TEXT&MSG-DRN=634z1z0&MORE=25&CONTEXT=lxjwMlmpnqJm&FOLDER-DRN=0&FOLDER-EXT=&ECHO=OPEN=InBox&MSG-COUNT=26&LIST=1014549823&FIRST-DRN=&ATTACH-COUNT=2&NAME=/normalizacja.doc#FNote3
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4. Z oczywistych względów niezależności i rzetelnego traktowania w 
stosunku do innych członków CEN, kandydaci musieliby pokrywać swe składki 
członka krajowego po przyjęciu na członka krajowego CEN. Odpowiednia 
składka byłaby płatna od 1 stycznia następnego po uzyskaniu przez nich pełnego 
członkostwa. 

5. Zagwarantowanie gotowości uczestnictwa (zarówno jakościowego jak  
i ilościowego) w pracach komitetów technicznych oraz gotowość do przedsta-
wiania stanowisk narodowych. 

6. Odnośnie do formalnego uczestnictwa w działaniach CEN, niezbędne 
jest, aby organizacja kandydująca posiadała operacyjną infrastrukturę teleko-
munikacyjną i informatyczną, umożliwiającą efektywną odpowiedź na przesyłanie 
olbrzymiej ilości danych i dokumentów w ramach systemu CEN. 

7. 80% wprowadzeń powinno mieć miejsce przed przyjęciem kandydata na 
pełnego członka. Do pozostałych wprowadzeń i dla wycofań pozostałych 
dokumentów sprzecznych musi być zaproponowany kalendarz możliwy do 
przyjęcia. 

8. Zgodnie z istniejącymi regułami CEN, kandydat musi być przygotowany 
do uczestnictwa w procedurze notyfikacyjnej swych prac krajowych, która 
zawiera „okres wstrzymania” wszystkich prac krajowych w obszarach 
uzgodnionych prac europejskich. Należy dostarczyć świadectwo istnienia 
odpowiednich przepisów wewnętrznych organizacji kandydujących.  

9. Kandydat musi zaświadczyć, że polityka CEN/CENELEC dotycząca 
praw autorskich i praw wykorzystywania, zawarta w Porozumieniu w Sprawie 
Wykorzystywania i w Memorandum CEN/CENELEC „Polityka w sprawie 
dystrybucji i sprzedaży publikacji CEN/CENELEC we wszystkich formach” 
podpisanym 11 grudnia 1996 r. może być właściwie wdrożona w jego kraju, 
biorąc pod uwagę bieżące (lub planowane) prawodawstwo krajowe dotyczące 
ochrony praw własności intelektualnej.19 Polityka cenowa aplikanta musi 
odpowiadać ustaleniom CEN/CENELEC. 

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji częściowo dostosowała nasz 
system normalizacji do wymagań Unii Europejskiej. Pozostała jednak do 
rozwiązania zasadnicza kwestia, tj. uniezależnienie PKN od władz administra-
cyjnych oraz prawnoautorska ochrona norm europejskich. W dniu 6 lutego 2002 r. 
skierowany został do Sejmu RP projekt nowej ustawy o normalizacji przyjęty  
w dniu 15 stycznia 2002 przez Radę Ministrów. Wiąże się to z koniecznością 
uzyskania przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) członkostwa  

                                                           
19 Guidance on the Criteria for admission as CEN Associate, Affiliate or Corresponding 

Organization and on the rights and services awarded upon admission, dostępne z: 
http://www.cenorm.be/boss/supmat/giudance/gd056.htm 
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w CEN/CENELEC, co jest warunkiem przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Warunek ten wynika z art. 74 Układu Europejskiego.20

W „Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa w UE” (wersja 
2001 r.) p. 1.15 w dziale „Krótka diagnoza niezgodności prawa polskiego  
z prawem wspólnotowym” przedstawiono cztery punkty: 

– Ustawa o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. – pozwala ministrom na 
wprowadzanie norm do obowiązkowego stosowania, nie daje możliwości 
wprowadzania do systemu krajowego europejskich dokumentów norma-
lizacyjnych innych niż normy. 

– Ustawa o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. – nie pozwala na udział 
PKN w notyfikacji przepisów technicznych (brak pełnego udziału  
w krajowym systemie notyfikacyjnym – procedury notyfikacyjne wg 
Dyrektyw 98/34/WE i 98/48/WE). 

– Polskie prawo nie gwarantuje ochrony praw własności intelektualnej  
w odniesieniu do norm europejskich, która jest warunkiem uzyskania 
członkostwa CEN/CENELEC. 

– Brak możliwości prawnych stosowania wszystkich metod wprowadzania 
norm europejskich do zbioru norm krajowych dopuszczonych przez 
europejskie organizacje normalizacyjne. 

Warunki CEN/CENELEC, które nie zostały jeszcze zrealizowane, a które 
mają zasadnicze znaczenie dla nowej ustawy o normalizacji brzmią następująco: 
sformułowanie w warunku nr 2: „proces zbliżenia krajowego systemu z unijnym 
musi osiągnąć taki stopień, aby istniały i w pełni funkcjonowały ściśle określone 
ramy prawne dobrowolnej normalizacji” oraz w warunku nr 9 sformułowanie: 
„kandydat musi zaświadczyć, że polityka CEN/CENELEC dotycząca praw 
autorskich i praw wykorzystywania, zawarta w ‘Porozumieniu w Sprawie 
Wykorzystywania’ i w Memorandum CEN/CENELEC ‘Polityka w sprawie 
dystrybucji i sprzedaży publikacji CEN/CENELEC we wszystkich formach’ 
podpisanym 11.12.1996 r. może być właściwie wdrożona w jego kraju, biorąc 
pod uwagę bieżące (lub planowane) prawodawstwo krajowe dotyczące ochrony 
praw własności intelektualnej. Polityka cenowa aplikanta musi odpowiadać 
ustaleniom CEN/CENELEC”. 

Powyższe warunki przełożyły się na postanowienia „Narodowego Programu 
Przygotowania do Członkostwa” p. 1.15 (wersja z 2001 r.) w części „Krótka 
diagnoza zakresu niezgodności prawa polskiego z prawem wspólnotowym” na 
cytowany wyżej zapis: „Polskie prawo nie gwarantuje ochrony praw własności 
intelektualnej w odniesieniu do norm europejskich, która jest warunkiem 
uzyskania członkostwa CEN i CENELEC” oraz w części: „Konieczne zmiany 
instytucjonalne” p. 1: „Zmiana statusu PKN (osobowość prawna PKN, 

                                                           
20 „Dziennik Urzędowy”, zał. do nr 11/1994, poz. 38. 
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niezależność od władz administracyjnych (zmiana ustawy o normalizacji z dnia 
3 kwietnia 1993 z późniejszymi zmianami (Dz. U. 93.55.25)”. 

Należy podkreślić, że kluczowym warunkiem przyjęcia PKN do CEN jest 
zagwarantowanie przez PKN właściwej ochrony prawnoautorskiej normom 
europejskim, bowiem są one źródłem dochodu i utrzymania zarówno dla CEN  
i CENELEC, jak i dla narodowych organizacji normalizacyjnych. Produkty tych 
organizacji chronione są prawem autorskim i sprzedawane po cenach 
komercyjnych. Również większość narodowych organizacji normalizacyjnych to 
niezależne organizacje, najczęściej stowarzyszenia, które utrzymują się z 
działalności normalizacyjnej. Wymaganiem CEN jest, aby komitety techniczne 
narodowych jednostek normalizacyjnych sporządzały corocznie tzw. 
biznesplany. 

Kiedy bliżej przyjrzeć się, jaki status mają narodowe organizacje 
normalizacyjne będące członkami CEN i CENELEC w swoich krajach, to  
w większości są to niezależne stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, 
np. AFNOR we Francji. Oprócz tego jest nieliczna grupa państw, które swoje 
narodowe organizacje normalizacyjne mają ulokowane gdzieś w strukturach 
rządowych (np. Grecja, Irlandia, Portugalia, Czechy). Kiedy jednak bliżej 
przeanalizować ich statusy, to okazuje się, iż są to jednostki, które na gruncie 
prawa budżetowego danego kraju posiadają osobowość prawną lub są spółkami 
prawa handlowego.21 Jedynym krajem, którego narodowa jednostka 
normalizacyjna nie posiada osobowości prawnej jest Luksemburg, lecz w tym 
przypadku okazuje się, że w kraju tym każdy dokument urzędowy, z wyjątkiem 
aktów prawnych, może być chroniony prawem autorskim i sprzedawany po 
cenach komercyjnych, jak również w kraju tym nie ma prawa o dostępie do 
informacji publicznej.22  

Zatem obszarami prawa, które decydują w poszczególnych państwach  
o spełnieniu warunków stawianych przyszłym członkom CEN i CENELEC są: 
prawo stanowiące podstawę powołania danej organizacji (np. prawo  
o stowarzyszeniach, prawo handlowe czy prawo budżetowe) oraz prawo 
autorskie i prawo o dostępie do informacji publicznej. Wszystkie te obszary 
prawa nie są ujednolicone w Unii Europejskiej, dlatego też wśród członków 
CEN i CENELEC spotykamy różne rozwiązania prawne, jeśli chodzi o ich 
status. Jednakże warunkiem naczelnym jest właściwa ochrona prawnoautorska 
norm europejskich, a więc produktu, który jest podstawą bytu CEN  
i CENELEC, jak i całej normalizacji europejskiej. Dopiero z podstaw realizacji 
tego warunku oraz wspomnianych wyżej obszarów prawa w danym kraju 
                                                           

21 Legal aspects of standardisation in the member states of the EC and EFTA, Vol.1-3, Office 
for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2000. 

22 A.Ogonowska, Usługi informacyjne w Unii Europejskiej, Wydział Historyczny Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2001, s.162-163, 201 (praca doktorska). 
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wynika ewentualna konieczność posiadania osobowości prawnej przez daną 
narodową jednostkę normalizacyjną. Natomiast ze statusu jednostki normaliza-
cyjnej w danym kraju wynikają następnie zasady jej finansowania.  

Jak wynika z przedstawionych rozważań, o kształcie przyszłego PKN 
powinna zatem decydować specyfika polskiego prawa w wymienionych wyżej 
obszarach. W projekcie ustawy utrzymuje się dotychczasowy status PKN, tj. 
państwowej jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej. W rozdz. 4 art. 
10 p. 4 mówi się, iż „organizację, zakres i sposób działania PKN określa statut 
nadany przez Prezesa Rady Ministrów w drodze zarządzenia”, a w art. 12 tego 
rozdziału mówi się, iż „do zadań PKN należy prowadzenie normalizacji 
krajowej zgodnie z potrzebami kraju, w tym m. in. organizowanie i nadzorowanie 
działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm  
i innych dokumentów normalizacyjnych oraz ich zatwierdzanie i wycofywanie”. 
Są to więc zadania statutowe tej instytucji. 

Przepis odnoszący się do ochrony prawnoautorskiej norm europejskich 
brzmi: „Przepisy ustawy nie naruszają ochrony Polskich Norm i ich projektów 
wynikającej z przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (rozdział 3 
art. 5 ust. 5). Poniżej w art. 6 mówi się także: „Przepisy art. 5 ust. 3 i 5 odnoszą 
się również do innych niż Polskie Normy dokumentów normalizacyjnych 
zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną, przy czym dokumenty 
takie mogą zostać zachowane w języku oryginału”. 

Nie ulega wątpliwości, że norma jest utworem i powinna być chroniona 
prawem autorskim. Treść normy nie jest prawem, a jej stosowanie jest 
dobrowolne. Tylko w szczególnych przypadkach powinna ona przechodzić do 
kategorii informacji publicznej, np. gdy jest powoływana w aktach prawnych. 
Należy też zaznaczyć, że gdyby w Polsce norma nie wychodziła z państwowej 
jednostki organizacyjnej reprezentującej Skarb Państwa, polskie prawo autorskie 
chroniłoby normy w wystarczający sposób i w takiej sytuacji niepotrzebne 
byłyby żadne inne przepisy, gdyż wystarczyłaby sama ustawa o prawie 
autorskim.  

Jednakże obecnie w Polsce normy są informacją publiczną. Wynika to ze 
statusu PKN i treści art. 61 Konstytucji RP. Artykuł ten mówi, iż każdy 
obywatel ma prawo dostępu do informacji o „działalności jednostek 
organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej  
i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”.  

Z tym artykułem Konstytucji, który gwarantuje obywatelowi jedną  
z podstawowych wolności, wiąże się podpisana przez prezydenta RP w dniu  
2 października 2001 r. Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji 
publicznej.23 O tym, iż PKN, jak i jego produkty podlegają temu artykułowi 

                                                           
23 „Dziennik Urzędowy”, nr 112/2001, poz. 1198. 
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Konstytucji i wspomnianej ustawie, świadczy status PKN, który jest państwową 
jednostką organizacyjną i reprezentuje Skarb Państwa. 

„Informację publiczną” w polskiej ustawie o dostępie do informacji 
publicznej zdefiniowano bardzo szeroko. Już artykuł 1 tej ustawy mówi, że 
„każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną  
w rozumieniu ustawy”. Status Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przewidziany 
w propozycji projektu ustawy o normalizacji (tj. państwowa jednostka 
organizacyjna) powoduje, że działalność normalizacyjna jest działalnością 
publiczną, a normy – informacją publiczną.  

Zgodnie z wymaganiami CEN i CENELEC, normy europejskie powinny być 
chronione w Polsce konwencjami berneńską i powszechną,24 których Polska jest 
sygnatariuszem oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych.25 Zgodnie z polskim prawem autorskim oraz wtedy, gdy 
normy wychodzą z państwowej jednostki organizacyjnej gospodarującej 
majątkiem Skarbu Państwa, wątpliwa jest ich ochrona prawnoautorska. W tej 
sytuacji, z jednej strony można bowiem udowodnić, że norma jest utworem,  
z drugiej natomiast, że podlega pod wyłączenia spod ustawy o prawie autorskim 
(art. 4 ustawy). Przepis, który zaproponowało Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) w piśmie z dnia 5 lipca 2001 r. do prezesa 
PKN, na podstawie którego sformułowano art. 5 ust. 5 projektu ustawy  
o normalizacji dotyczący ochrony prawnoautorskiej norm, nadal tej ochrony nie 
gwarantuje. Na marginesie należy zauważyć, że stanowisko MKiDN w tej 
sprawie użyte jako argument do wniesienia przez PKN do sądu sprawy  
o naruszenie jego praw autorskich nie przekonało prokuratury (sprawa została 
umorzona).  

Aby spełnić wymagania CEN/CENELEC i równocześnie w sposób legalny 
skonsumować przekazane Polsce autorskie prawa majątkowe do norm 
europejskich na podstawie Memorandum CEN/CENELEC26 powinny one mieć 
nadrukowaną informację: © PKN, 2001. Obecnie, jeszcze na gruncie starej 
ustawy o normalizacji,27 na Polskich Normach, w tym na PN-EN, znajdujemy 
inne nadruki. Figuruje tam ©, które samo w sobie nie jest wystarczającą 
informacją, aby w świetle Konwencji powszechnej właściwie chronić autorskie 
prawa majątkowe w skali międzynarodowej (muszą być wszystkie trzy elementy 

                                                           
24 Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony 

w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r., „Dziennik Urzędowy”, nr 82/1990, poz. 474; Powszechna 
konwencja o prawie autorskim zrewidowana w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r., „Dziennik Urzędowy”, 
nr 8/1978, poz. 28.  

25 Tekst ujednolicony, „Dziennik Urzędowy”, nr 80/2000, poz. 904.  
26 CEN/CENELEC Memorandum Policy for the distribution and sales of CEN/CENELEC 

publications in all formats (MEM32R15.DOC 1996-12-09). 
27 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 o normalizacji, „Dziennik Urzędowy”, nr 55/1993, poz. 251. 
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– art. III Konwencji). Znajduje się tam również nadruk zabraniający powielania 
norm: „Żadna część niniejszej normy nie może być przedrukowywana ani 
kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego”. Nie wiadomo zatem, czy PKN uważa, że norma 
jest chroniona prawem autorskim, czy jest to dokument, którego nie wolno 
powielać. (Notabene, o zasadność cytowanych nadruków na Polskich Normach 
zapytałam prezesa PKN w dniu 7 listopada 2001 r. i jak dotąd nie uzyskałam 
wyjaśnienia.) W świetle art. 61 Konstytucji RP oraz wykładni do tego artykułu 
normy są informacją publiczną. Okazuje się zatem, iż jako państwowa jednostka 
organizacyjna, PKN nie może zakazać powielania swoich dokumentów, bowiem 
nie znajduje to uzasadnienia ani w Ustawie z 22 stycznia 1999 r. o ochronie 
informacji niejawnych,28 ani w nowej Ustawie z dnia 6 września 2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej. Choć istnieje Ustawa z dnia 13 października 
2000 r. o zmianie ustawy o normalizacji,29 to jednak realizacja tej „zmiany” 
budzi wątpliwości w świetle art. 61 Konstytucji RP.  

Jako lepsze zabezpieczenie praw autorskich, w związku ze skierowanym do 
Sejmu projektem ustawy o normalizacji i zawartymi tam przepisami 
dotyczącymi ochrony prawnoautorskiej norm, PKN proponuje teraz następujące 
nadruki na normach: „© Copyright by PKN, Warszawa, 2001. Wszystkie prawa 
autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej normy nie może być 
zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego”. W napisie tym z jednej strony mamy 
stwierdzenie, że normy są chronione prawem autorskim, tzn. np. zgodnie  
z ustawą o prawie autorskim: „Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach 
dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z opublikowanych 
utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze 
fragmentów opublikowanego utworu” (art. 27). Z drugiej strony mamy zakaz 
powielania bez pisemnej zgody prezesa PKN. Powstaje pytanie: czy oznacza to, 
że jeżeli twórcy nie odpowiadają wszystkie obowiązujące w Polsce przepisy 
prawa autorskiego, to poprzez różne nadruki na swoich publikacjach może to 
prawo zmienić lub narzucić jego własną interpretację? Dla porównania na 
analogicznej normie brytyjskiej widnieje napis: „© BSI 08-2000 No copying 
without BSI permission except as permitted by copyright law”.  

Proponowane w projekcie ustawy przepisy dotyczące prawnoautorskiej 
ochrony norm nadal nie gwarantują właściwej ich ochrony, bowiem 
zaproponowane sformułowanie „postanowienia ustawy o normalizacji nie 
naruszają ochrony Polskich Norm i ich projektów wynikającej z ustawy  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych” jest również prawdziwe  

                                                           
28 „Dziennik Urzędowy”, nr 11/1999, poz. 95. 
29 „Dziennik Urzędowy”, nr 1010/2000, poz. 1166.  
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w przypadku, gdy Polskie Normy są wyjęte spod prawa autorskiego. Problem 
polega na tym, że jeśli ktoś zauważyłby fakt, iż PKN nie ma uprawnień do 
ochrony prawnoautorskiej norm europejskich lub nie chroni ich we właściwy 
sposób, to istnieje groźba, iż będą one przedrukowywane nie tylko w Polsce, co 
się już dzieje, ale również za granicą (szczególnie normy zachowane w języku 
oryginału, tj. np. wdrożone metodą okładkową lub metodą uznania). Grozi to 
odrzuceniem naszego wniosku o członkostwo w CEN, jak też nawet procesem 
za naruszanie europejskiego prawa konkurencji. Komisja Europejska może też 
zarzucić nam niedozwoloną pomoc finansową państwa wykorzystywaną przez 
PKN i nadużywanie pozycji dominującej na rynku europejskim (np. dumping), 
przed czym przestrzega CEN/CENELEC. 

Wątpliwa sytuacja ochrony prawnoautorskiej norm w Polsce skomplikowała 
się dodatkowo z dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej (1 stycznia 2002 r.). Z dniem tym bowiem 
każdy obywatel nabył prawo do uzyskania kopii informacji publicznej (art. 12 
ust.2). Powstaje pytanie: czy kopia informacji publicznej może mieć cenę 
komercyjną? Czy w takiej sytuacji Rzecznik Praw Obywatelskich i Trybunał 
Konstytucyjny nie uznają komercyjnej ceny za ograniczanie prawa dostępu do 
informacji publicznej? Na marginesie należy też dodać, że choć PKN udostępnia 
normy na miejscu czytelnikom w 10 czytelniach PKN w kraju, to jednak 
powszechną praktyką jest, iż nie ma tam kserografów. Należy od razu 
podkreślić, że sytuacja ta jest patologiczna, bowiem przede wszystkim rodzi się 
pytanie: czy norma, jeśli wychodzi z państwowej jednostki organizacyjnej 
reprezentującej Skarb Państwa, może być sprzedawana komercyjnie, gdyż  
w takiej sytuacji obywatel płaci za nią co najmniej dwukrotnie? Powstaje 
kolejne pytanie: jakie argumenty uzasadniają taką sytuację? 

W związku z pojawiającymi się trudnościami w realizacji przez PKN prawa 
o dostępie do informacji publicznej może zaistnieć pokusa skorzystania  
z „odmiennego” uregulowania zasad dostępu do informacji normalizacyjnej na 
podstawie art. 1 ust. 2 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej. Można rozważać, na ile obecna ustawa o normalizacji, jak również 
projekt nowej ustawy w tej dziedzinie mogą być traktowane jako „szczególne” 
ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podstawowe pytanie, jakie należałoby 
tu zadać, to zasadność odmiennego traktowania informacji normalizacyjnej. 
Jakie racjonalne powody stoją za tym, aby informację normalizacyjną wyłączyć 
spod ogólnej ustawy o dostępie do informacji publicznej? Jeżeli powodem jest 
jedynie konflikt ustawy o dostępie do informacji publicznej z projektem ustawy 
o normalizacji, to może w takim razie należałoby zaproponować inny projekt 
ustawy o normalizacji? Załóżmy jednak, że znajdziemy powody, dla których 
dostęp do informacji normalizacyjnej powinien być uregulowany odmiennymi 
zasadami. Czy oznacza to jednak, że tego typu ustawa może ograniczać prawa 
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obywatelskie, tzn. np. pozbawiać obywatela prawa do kopii informacji publicznej, 
nakładać komercyjne ceny na tę informację, ograniczać prawo dostępu do 
informacji tylko do udostępniania norm w czytelniach normalizacyjnych  
w kraju, bez możliwości zapoznania się z tymi informacjami w Internecie 
(ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje utworzenie internetowego 
„Biuletynu Informacji Publicznej” jako jednego z podstawowych narzędzi 
udostępniania informacji publicznej)? Czy tak pomyślany dostęp do informacji 
publicznej może być nadal nazywany dostępem i czy nie byłby sprzeczny z art. 
61 Konstytucji? Niewątpliwie sprawę tę powinien rozstrzygnąć Trybunał 
Konstytucyjny. 

Przyjęcie PKN do CEN i CENELEC odbędzie się w drodze głosowania na 
posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego CEN. Całą dokumentację strony polskiej 
otrzymają do wglądu wszystkie narodowe jednostki normalizacyjne krajów Unii 
Europejskiej i EFTA. Również do PKN przybędą audytorzy z CEN/CENELEC, 
którzy będą badać zgodność funkcjonowania tej instytucji z ich wymaganiami. 
Statut CEN30 mówi, że wszystkie narodowe jednostki normalizacyjne obecne na 
posiedzeniu muszą zagłosować jednomyślnie pozytywnie, aby nowy członek 
został przyjęty. Głosowanie jest tajne. Dotychczas, spośród krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej, tylko Czechy uzyskały status pełnego członka 
CEN/CENELEC, a zgłoszenie Węgier zostało odrzucone z powodu 
niewłaściwej ochrony prawnoautorskiej norm europejskich.  

Projekt ustawy o normalizacji, który trafił do Sejmu nie był jedynym 
projektem. Grupa ośmiu członków Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przygo-
towała propozycję projektu ustawy tzw. quasi-stowarzyszeniową. Gwarantowała 
ona całkowite oddzielenie normalizacji od nadzoru państwa, a w konsekwencji 
szczelną ochronę prawnoautorską norm oraz uwolnienie norm od prawa  
o dostępie do informacji publicznej. Nie oznaczało to wcale podważenia 
finansowej egzystencji PKN, bowiem około 90% norm, które obecnie Komitet 
wdraża corocznie do Polskich Norm (tj. przejmuje metodą tłumaczenia, uznania 
czy metodą okładkową) to normy europejskie. Ich wdrożenie musi być opłacone 
ze środków publicznych, ponieważ wynika to ze zobowiązań międzynarodowych 
Polski. W tym miejscu należy sobie również zadać pytanie, czy z kolei 
tworzenie Polskich Norm powinno być opłacane z podatków obywateli, gdyż 
normy służą działalności komercyjnej. Na przykład w czeskiej ustawie  
o normalizacji zamieszczono przepis mówiący, iż za tworzenie norm płaci ten, 
kto je zamawia.31 Takie rozwiązanie stosuje się powszechnie w normalizacji. 

                                                           
30 The statutes of CEN (edition of 1999). 
31 Przepis ten mówi: „Naklady na tvorbu norem hradi ten, kdo pożaduje jejich zpracovani”, 

22/1997 Sb. Zakon ze dne 24 ledna 1997 o technickych pożadavcich na vyrobky a o zmene a 
doplneni nekterych zakonu. 
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Taką również zasadę przyjęto w projekcie ustawy quasi-stowarzyszeniowej. 
Projekt ten uzyskał pozytywną opinię Komitetu Integracji Europejskiej. 

Rządowy projekt ustawy o normalizacji ma też inne wady. Przede wszystkim, 
zgodnie z art. 15 projektu ustawy Polskie Normy zatwierdza jednoosobowo 
Prezes PKN. Zgodnie z obowiązującą jeszcze Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. o 
normalizacji organem ustanawiającym Polskie Normy jest Komitet. Ponieważ 
jest on powoływany przez Prezesa Rady Ministrów – zgodnie z wymaganą przez 
CEN/CENELEC zasadą niezależności procesu tworzenia norm od władz 
administracyjnych – nie powinien w przyszłości być organem ustanawiającym 
Polskie Normy. Zgodnie z projektem nowej ustawy ulega on zatem rozwiązaniu. 
Jednakże normy zatwierdzać będzie jednoosobowo prezes PKN, który jest 
powoływany na to stanowisko przez Prezesa Rady Ministrów. Z punktu 
widzenia wymagań CEN/CENELEC nie stanowi to żadnej zmiany.  

Prezes ma też praktycznie nieograniczoną władzę i przed nikim nie 
odpowiada. Czas trwania jego kadencji jest o rok dłuższy (5 lat) niż Rady 
Normalizacyjnej (4 lata), która ma rolę jedynie opiniodawczą. Nieco żenujący 
jest przepis art. 18, p. 2, iż „Prezesowi i jego zastępcom przysługuje nagroda 
jubileuszowa i odprawa emerytalna według zasad obowiązujących pracowników 
PKN oraz może być przyznana nagroda roczna według zasad określonych  
w przepisach wydanych na podstawie Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagro-
dzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26  
poz. 306 oraz z 2001 r. nr 85 poz. 924)”. Niejasna jest też rola Rady 
Normalizacyjnej i zasady powoływania jej składu. 

Niedawno obchodziliśmy 75-lecie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 
Powstał on przed II wojną światową w warunkach gospodarki wolnorynkowej. 
Po wojnie PKN podniesiony został do rangi urzędu centralnego, a normom 
nadano status aktów prawnych. Od tego czasu Komitet korzysta z zasobów  
i dobrodziejstw Skarbu Państwa. Po 1989 r. normy stały się nieobowiązkowe,  
a gospodarka ponownie wolnorynkowa. PKN zachował natomiast status 
państwowej jednostki organizacyjnej. Reforma stanęła więc w połowie drogi i nie 
została dokończona. PKN pozostał elementem starego systemu i od tego czasu ma 
problemy z własną tożsamością, np. będąc państwową jednostką organizacyjną 
używa internetowej domeny funkcjonalnej „com” (http://www.pkn.com.pl). 
Domena ta zwyczajowo przysługuje przedsiębiorstwom komercyjnym. Kwestia 
ta w Polsce nie jest jeszcze prawnie uregulowana, ale takie postępowanie 
przeczy dobrym zwyczajom, a w przyszłości może zostać uznane za sprzeczne  
z postanowieniami dyrektywy Rady Unii Europejskiej o reklamie wprowadzającej 
w błąd.32 Sytuacja ta powoduje kolizje wynikające ze zmagań nowego prawa ze 
                                                           

32 Council Directive 84/450/EEC relating to the approximation of the laws, regulations and 
administrative provisions of the Member States concerning misleading advertising, „Official 
Journal of the European Communities”, 1984 L 250. 
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starym prawem. W efekcie powstają tak kuriozalne problemy, jak przedstawiona 
sprawa prawnoautorskiej ochrony norm europejskich w Polsce czy problem 
biznesplanu dla komitetów technicznych, które u nas są częścią państwowej 
jednostki organizacyjnej (instytucji budżetowej). Z tego rodzaju problemami nie 
są w stanie poradzić sobie nawet wytrawni prawnicy, o ile będą próbowali 
zachować elementy starego porządku prawnego w nowym. Są to próby 
tworzenia „trzeciej drogi” lub swoistego lex specialis, które mogą zaprowadzić 
nas nie tyle do Unii Europejskiej oraz CEN/CENELEC, ile raczej na manowce 
prawa. Mamy tu próbkę trudności, jakie napotyka proces przygotowania Polski 
do członkostwa w UE. 

Na zakończenie należy zaznaczyć, że na gruncie polskiego prawa 
zamieszczona w NPPC p. 1.15 diagnoza co do koniecznych zmian w zakresie 
ochrony prawnoautorskiej norm i statusu PKN była słuszna. Projekt ustawy  
o normalizacji, który trafił do Sejmu jest z tymi wymaganiami niezgodny.  
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