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USTAWA
z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji

1.

2.

Art. 8.
W celu zapewnienia w obszarze normalizacji ochrony interesów państwa w zakresie obronności
i bezpieczeństwa mogą być opracowywane, zatwierdzane i wycofywane, przez inne niż Polski
Komitet Normalizacyjny jednostki, dokumenty normalizacyjne, w tym Normy Obronne, co do których
nie jest wymagane spełnienie zasad normalizacji wymienionych w art. 4 oraz art. 5 ust. 3 i 5-7.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, w celu zapewnienia w obszarze normalizacji
ochrony interesów państwa w zakresie obronności i bezpieczeństwa:
 sposób organizacji i prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ministra Obrony
Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych normalizacji związanej z obronnością
i bezpieczeństwem państwa;

 rodzaje dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa;
 tryb opracowywania, zatwierdzania i stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących
obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym Norm Obronnych, w zakresie, który nie może być
ujęty w Polskich Normach;
 tryb zatwierdzania i wprowadzania do stosowania zagranicznych dokumentów normalizacyjnych
dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa

§ 3. 1. Służby normalizacyjne, powołane przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do
spraw wewnętrznych, prowadzą sprawy związane z:
 organizowaniem działalności normalizacyjnej w zakresie obronności i bezpieczeństwa
państwa, z zastrzeżeniem § 2
 programowaniem i planowaniem prac normalizacyjnych w zakresie związanym
z obronnością i bezpieczeństwem państwa, z wyjątkiem kompetencji zastrzeżonych dla
PKN;
 …….
2. Służba normalizacyjna Ministra Obrony Narodowej prowadzi także sprawy związane z:
 wprowadzaniem do stosowania zagranicznych dokumentów normalizacyjnych związanych
z obronnością i bezpieczeństwem państwa;
 występowaniem za granica w sprawach normalizacji dotyczącej obronności oraz
w porozumieniu ze służbą normalizacyjna ministra właściwego do spraw wewnętrznych
w sprawach normalizacji dotyczącej bezpieczeństwa państwa;

DOKUMENTY NORMALIZACYJNE
dotyczące obronności i bezpieczeństwa państwa

Polskie Normy z dziedziny „obronność — wojskowość”, oznaczane symbolem „PN-V”;
Normy Obronne, oznaczane symbolem „NO”;
podręczniki normalizacji obronnej, oznaczane symbolem „PDNO”;

prace analityczno-badawcze, oznaczane symbolem „AB”.
Norma Obronna – dokument normalizacyjny zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej
i wprowadzony do obowiązkowego stosowania w komórkach organizacyjnych Ministerstwa
Obrony Narodowej, jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i przez
niego nadzorowanych, ustalający wymagania odnoszące się do różnych rodzajów działalności
związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz zmierzający do uzyskania optymalnego
stopnia uporządkowania w określonym zakresie;
Podręcznik normalizacji obronnej – …….. , ustalający wytyczne, podstawowe zasady i informacje
oraz charakterystyki i procedury odnoszące się do różnych rodzajów działalności związanej
z obronnością i bezpieczeństwem państwa;
Praca analityczno-badawcza (praca AB) – dokument normalizacyjny będący wynikiem procesu
badawczego danego przedmiotu i obszaru normalizacji oraz właściwego dla niego zbioru
dokumentów normalizacyjnych, opracowany według określonych zasad, zawierający analizę
porównawczą badanych zagadnień i dokumentów oraz wynikające z tego procesu wnioski
i propozycje
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DECYZJA Nr 388/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie powołania i organizacji służby normalizacyjnej oraz określenia zakresu zadań
Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

Powołuje się służbę normalizacyjną Ministra Obrony Narodowej, zwaną dalej „służbą normalizacyjną’’

Sprawy należące do zakresu działania służby normalizacyjnej prowadzą:
 Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji;
 Wojskowy Komitet Normalizacyjny — za pośrednictwem podkomitetów tematycznych;

 komórka wewnętrzna w komórce organizacyjnej tworzącej Sztab Generalny Wojska Polskiego,
właściwa w zakresie prowadzenia działalności normalizacyjnej;
 komórki wewnętrzne powołane w rodzajach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do
prowadzenia działalności normalizacyjnej;
 komórki wewnętrzne w wojskowych jednostkach naukowo-badawczych prowadzące
działalność normalizacyjną na podstawie umowy zawartej z Centrum.
 zespoły lub punkty kontaktowe (osoby funkcyjne) powołane w Inspektoracie Wsparcia SZ,
Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i Inspektoracie Uzbrojenia do prowadzenia działalności
normalizacyjnej;

WOJSKOWE CENTRUM NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI

WOJSKOWY KOMITET NORMALIZACYJNY
Komitet jest ciałem kolegialnym prowadzącym, za pośrednictwem podkomitetów, normalizację
w zakresach tematycznych dotyczących: Rodzaju Sił Zbrojnych, połączonych działań RSZ, logistyki,
terminologii wojskowej, medycyny wojskowej.

Komitet realizuje zadania w zakresie normalizacji operacyjnej i administracyjnej, związane przede
wszystkim z wdrożeniem dokumentów standaryzacyjnych NATO (operacyjnych i administracyjnych) do
Norm Obronnych (NO) i podręczników normalizacji obronnej (PDNO), zmierzających do realizacji Celów
Sił Zbrojnych NATO dla RP.

Komitet Techniczny Nr 176
Komitet Techniczny Nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia (KT 176) jest komitetem w strukturze
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, powołanym przez Prezesa Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego na wniosek Ministra Obrony Narodowej.

KT 176 realizuje zadania normalizacyjne związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa w zakresie
opracowań krajowych dokumentów normalizacyjnych - Polskich Norm (PN-V) oraz dokumentów
normalizacyjnych resortu obrony narodowej - Norm Obronnych (NO), podręczników normalizacji obronnej
(PDNO) i prac analityczno - badawczych (AB)

PRIORYTETY W DZIAŁALNOŚCI NORMALIZACYJNEJ

 opracowanie Norm Obronnych (NO) i podręczników normalizacji obronnej (PDNO), wdrażających
postanowienia Porozumień Standaryzacyjnych (STANAG) i Publikacji Sojuszniczych (AP).

 opracowanie prac AB w celu wypracowania stanowiska Polski w sprawie ratyfikacji i implementacji
Porozumień Standaryzacyjnych (STANAG).
 opracowanie NO, PDNO, AB w ramach realizacji Celów Sił Zbrojnych NATO dla RP.

 opracowanie NO i PDNO wynikających bezpośrednio z wniosków z prac analityczno-badawczych
(AB) dotyczących dokumentów standaryzacyjnych NATO - STANAG .


analiza dyrektyw UE pod kątem zgodności polskiego prawa normalizacyjnego z ich
postanowieniami, a szczególnie w obszarach będących w gestii zainteresowania służby
normalizacyjnej resortu obrony narodowej.

 prowadzenie prac analityczno - badawczych (AB).
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Implementacja w standaryzacji NATO, wypełnienie przez państwo członkowskie postanowień
określonych w dokumencie normalizacyjnym (wdrożenie)

DOKUMENTY NATO

STANAG (Standardization Agreement) - porozumienie państw członkowskich NATO w sprawie

implementacji normy sojuszniczej w całości lub części, w celu spełnienia danego wymogu
interoperacyjności, (STANAG) jest dokumentem oddzielnym od normy, którą wprowadza

STANREC dokument zalecający w formie wykazu jedną lub kilka norm NATO albo spoza NATO,
związanych z działalnością Sojuszu, ale nie związanych bezpośrednio z osiąganiem
interoperacyjności, stosowany na zasadzie dobrowolności wyłącznie w obszarze
standaryzacji materiałowo-technicznej;

Norma NATO norma opracowana i przyjęta do stosowania w ramach standaryzacji NATO, w formie
publikacji sojuszniczej AP (Allied Publication)

Dziękuję za uwagę!

