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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot i zakres stosowania 

W niniejszych regułach prac normalizacyjnych w resorcie obrony narodowej, zwanych dalej „regułami”, 
ustalono zasady i tryb opracowywania oraz postępowania z dokumentami normalizacyjnymi określonymi       w 
§ 5 pkt 2-4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej 
związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. poz. 2038). W szczególności ustalono sposób 
zgłaszania i kwalifikowania do realizacji tematów prac normalizacyjnych, określono czynności wchodzące     w 
zakres programowania i planowania prac normalizacyjnych, opracowywania dokumentów normalizacyjnych 
oraz ich opiniowania, zatwierdzania i wprowadzania przez Ministra Obrony Narodowej do stosowania, a także 
rozpowszechniania i aktualizacji. 

1.2 Powołania normatywne  

PN-EN 45020:2009 Normalizacja i dziedziny związane – Terminologia ogólna.  

RPNO-02:2018 Reguły prac normalizacyjnych w resorcie obrony narodowej – Struktura i redagowanie 
resortowych dokumentów normalizacyjnych. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej 
z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. poz. 2038). 

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483). 

1.3 Terminy i definicje 

Podstawowe terminy i definicje wg PN-EN 45020. Ponadto w niniejszych regułach przyjęto następujące defi-
nicje: 

1.3.1 
krajowa działalność normalizacyjna związana z obronnością i bezpieczeństwem państwa 
działalność normalizacyjna organizowana i prowadzona przez Polski Komitet Normalizacyjny, obejmująca 
uwzględnianie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa w Polskich Normach, opracowywanie Polskich 
Norm z dziedziny „obronność, wojskowość, bezpieczeństwo powszechne” oraz nadawanie numerów i reje-
strowanie Norm Obronnych (1.3.7) i podręczników normalizacji obronnej (1.3.8) 

1.3.2 
krajowy dokument normalizacyjny 
dokument ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności, 
nie będący aktem prawnym, oznaczony symbolem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego  

UWAGA Podstawowym krajowym dokumentem normalizacyjnym jest Polska Norma. 

1.3.3 
dokument normalizacyjny dotyczący obronności i bezpieczeństwa państwa 
Polska Norma z dziedziny „obronność, wojskowość, bezpieczeństwo powszechne” – oznaczona symbolem 
„PN-V”, inny krajowy dokument normalizacyjny z dziedziny „obronność, wojskowość, bezpieczeństwo po-
wszechne”, Norma Obronna (1.3.7) – oznaczona symbolem „NO”, podręcznik normalizacji obronnej (1.3.8) – 
oznaczony symbolem „PDNO” lub praca analityczno-badawcza (1.3.9) – oznaczona symbolem „AB” 

1.3.4 
zagraniczny dokument normalizacyjny dotyczący obronności i bezpieczeństwa państwa 
dokument standaryzacyjny NATO (1.3.10), normalizacyjny dokument międzynarodowy, regionalny lub pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej albo NATO dotyczący obronności i bezpieczeństwa  

1.3.5  
resortowa działalność normalizacyjna  
działalność normalizacyjna organizowana i prowadzona przez służbę normalizacyjną powołaną przez Ministra 
Obrony Narodowej i jemu podległą, obejmująca zagadnienia wyszczególnione w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością 
i bezpieczeństwem państwa  

 

 

1.3.6 
resortowy dokument normalizacyjny 
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Norma Obronna (1.3.7), podręcznik normalizacji obronnej (1.3.8) lub praca analityczno-badawcza (1.3.9) 
opracowane w ramach resortowej działalności normalizacyjnej (1.3.5) 

1.3.7 
Norma Obronna  
NO 
dokument normalizacyjny zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej i wprowadzony do stosowania 
w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostkach organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej lub 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 

1.3.8 
podręcznik normalizacji obronnej 
PDNO  
dokument normalizacyjny zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej i wprowadzony do stosowania 
w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostkach organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, ustalający wytyczne, podstawowe zasady 
i informacje oraz charakterystyki i procedury odnoszące się do różnych rodzajów działalności związanej 
z obronnością i bezpieczeństwem państwa 

1.3.9 
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 

1.3.10 
dokument standaryzacyjny NATO 
porozumienie standaryzacyjne NATO (1.3.11), zalecenie standaryzacyjne NATO (1.3.12), norma sojusznicza 
NATO (1.3.13) lub dokument związany z normą sojuszniczą NATO (1.3.14) 

1.3.11 
porozumienie standaryzacyjne NATO 
STANAG1) 
porozumienie państw członkowskich NATO w sprawie implementacji normy sojuszniczej NATO (1.3.13)  
w całości lub części, z zastrzeżeniami lub bez zastrzeżeń, w celu spełnienia wymogu interoperacyjności  

UWAGA  Porozumienie standaryzacyjne NATO powinno być dokumentem oddzielnym od normy, którą 
wprowadza. 

1.3.12 
zalecenie standaryzacyjne NATO  
STANREC2) 
dokument zalecający w formie wykazu jedną lub kilka norm sojuszniczych NATO (1.3.13), związanych 
z działalnością Sojuszu, ale nie związanych bezpośrednio z osiąganiem interoperacyjności, stosowany na 
zasadzie dobrowolności wyłącznie w obszarze standaryzacji materiałowo-technicznej NATO  

UWAGA Zalecenie standaryzacyjne NATO jest dokumentem oddzielnym od norm, które zaleca.  

1.3.13 
norma sojusznicza NATO 
norma opracowana i przyjęta do stosowania w ramach standaryzacji NATO w formie publikacji sojuszniczej 
AP3) lub norma opracowana w ramach działalności normalizacyjnej poza NATO i przyjęta do stosowania 
w NATO  

UWAGA W przypadku normy opracowanej poza NATO normą sojuszniczą NATO może być norma cywilna między-
narodowa, regionalna, krajowa lub wielonarodowa norma dotyczącą obronności. 

 

1.3.14 

                                                           
1) STANAG – Standardization Agreement 

2) STANREC – Standardization Recommendation 

3) AP – Allied Publication 
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dokument związany z normą sojuszniczą NATO 
dokument ułatwiający zrozumienie lub implementację jednej lub więcej norm sojuszniczych 

1.3.15 
program prac normalizacyjnych 
dokument programowy zawierający zestawienie tematów prac normalizacyjnych, proponowanych do realizacji 
w okresie trzech kolejnych lat następujących po roku, w którym został opracowany  

1.3.16 
plan prac normalizacyjnych 
dokument planistyczny, sporządzony w oparciu o program prac normalizacyjnych, obejmujący zestawienie 
tematów normalizacyjnych przewidzianych do realizacji w danym roku kalendarzowym, określający 
wykonawców, terminy, koszty  

1.3.17 
karta zgłoszenia tematu pracy normalizacyjnej 
dokument opracowany zgodnie z ustalonym wzorem, zawierający zakres tematyczny i uzasadnienie potrzeby 
realizacji pracy normalizacyjnej, poddany procesowi akceptacji w celu zakwalifikowania tematu do programu 
prac normalizacyjnych 

1.3.18 
ratyfikacja  
deklaracja, w której państwo członkowskie NATO formalnie akceptuje, z zastrzeżeniami lub bez, 
postanowienia porozumienia standaryzacyjnego NATO (1.3.11) 

1.3.19 
implementacja  
wypełnienie przez państwo członkowskie NATO postanowień zawartych w porozumieniu standaryzacyjnym 
NATO (1.3.11)  

1.3.20 
wdrożenie 
wprowadzenie do stosowania norm rekomendowanych w zaleceniu standaryzacyjnym NATO (1.3.12) 

1.3.21 
jednostka organizacyjna  
jednostka podległa Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowana  

1.3.22 
komórka organizacyjna  
Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej, departament, zarząd, biuro wchodzące w skład Ministerstwa 
Obrony Narodowej (MON) 

1.3.23 
kierownik komórki/jednostki organizacyjnej  
dowódca, szef, dyrektor, komendant  

2 Uczestnicy prac normalizacyjnych  

2.1 Kwalifikowanie, programowanie, opracowywanie, rozpowszechnianie i aktualizacja resortowych 
dokumentów normalizacyjnych należy do zakresu zadań służby normalizacyjnej Ministra Obrony Narodowej. 

2.2 Odpowiedzialnymi za opracowywanie i aktualizację resortowych dokumentów normalizacyjnych są: 

 Wojskowy Komitet Normalizacyjny oraz jego podkomitety, 

 Komitet Techniczny Nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia oraz jego podkomitety, 

 Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, 

 komórki i jednostki organizacyjne, w szczególności zamawiający, organizatorzy systemów 
funkcjonalnych, gestorzy, centralne organy logistyczne oraz użytkownicy sprzętu wojskowego. 

2.3 Wojskowy Komitet Normalizacyjny oraz Komitet Techniczny Nr 176 ds. Techniki Wojskowej 
i Zaopatrzenia, zwane dalej „komitetami”: 

 uzgadniają projekty programów prac normalizacyjnych komitetów, 

 uzgadniają projekty Norm Obronnych i podręczników normalizacji obronnej do zatwierdzenia,  
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 kwalifikują prace normalizacyjne do realizacji, 

 akceptują projekty prac analityczno-badawczych, 

 wnioskują o zatwierdzenie Norm Obronnych i podręczników normalizacji obronnej oraz zmian do 
nich, 

 wnioskują o wycofanie, pozostawienie bez zmian lub aktualizację Norm Obronnych 
i podręczników normalizacji obronnej. 

2.4 Podkomitety komitetów, w przyporządkowanych im zakresach tematycznych: 

 uzgadniają propozycje prac normalizacyjnych do projektów programów prac normalizacyjnych 
komitetów, 

 uzgadniają projekty resortowych dokumentów normalizacyjnych,  

 dokonują oceny aktualności Norm Obronnych i podręczników normalizacji obronnej oraz 
uzgadniają propozycje ich wycofania, pozostawienia bez zmian lub aktualizacji,  

 przedstawiają komitetowi uzgodnione projekty dokumentów normalizacyjnych do akceptacji oraz 
propozycje wycofania, pozostawienia bez zmian lub aktualizacji Norm Obronnych i podręczników 
normalizacji obronnej.  

W uzasadnionych przypadkach, czynności przewidziane dla podkomitetów mogą być realizowane przez 
doraźnie powoływane grupy robocze. 

2.5 Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, zwane dalej „Centrum”: 

 prowadzi sekretariaty komitetów,  

 opracowuje, uzgadnia i przedstawia do zatwierdzenia projekt Programu prac normalizacyjnych 
MON, 

 opracowuje, uzgadnia i przedstawia do zatwierdzenia projekt Planu prac normalizacyjnych MON, 

 zleca opracowanie resortowych dokumentów normalizacyjnych, 

 sprawdza pod względem formalnym projekty Norm Obronnych i podręczników normalizacji 
obronnej oraz opiniuje wnioski o zatwierdzenie, wycofanie, pozostawienie bez zmian lub 
aktualizację Norm Obronnych i podręczników normalizacji obronnej, 

 opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia projekt decyzji w sprawie wprowadzenia do 
stosowania Norm Obronnych i podręczników normalizacji obronnej, 

 organizuje rozpowszechnianie Norm Obronnych i podręczników normalizacji obronnej, 

 przygotowuje ocenę aktualności Norm Obronnych i podręczników normalizacji obronnej, 

 opracowuje i przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej do akceptacji wnioski w sprawach, 
o których mowa w § 6 ust. 6 i 7 rozporządzenia wymienionego w 1.2, 

 prowadzi sprawy związane z oceną i kwalifikacją zagranicznych dokumentów normalizacyjnych 
pod względem potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa. 

2.6 Komórki i jednostki organizacyjne: 

 prowadzą sekretariaty podkomitetów komitetów, 

 sprawdzają pod względem formalnym projekty właściwych tematycznie resortowych dokumentów 
normalizacyjnych, 

 opiniują projekty resortowych dokumentów normalizacyjnych, 

 zgłaszają propozycje tematów prac normalizacyjnych. 

3 Zasady prowadzenia prac normalizacyjnych 

3.1 Opracowywanie, rozpowszechnianie i aktualizacja resortowych dokumentów normalizacyjnych 
powinny odbywać się w sposób określony w rozporządzeniu, o którym mowa w 1.2, oraz według zasad  
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i w trybie określonym w niniejszych regułach (procedurę prac normalizacyjnych przedstawiono w sposób 
poglądowy w załączniku A). 

3.2 Resortowe dokumenty normalizacyjne wymagają rozpatrzenia, zaopiniowania, uzgodnienia i przyjęcia 
przez zainteresowane podmioty (osoby, organizacje, instytucje, komórki i jednostki organizacyjne, zespoły 
oraz organy do tego uprawnione). 

3.3  Do resortowych dokumentów normalizacyjnych mają zastosowanie przepisy o ochronie informacji 
niejawnych. 

3.4 Resortowe dokumenty normalizacyjne powinny być oparte na osiągnięciach nauki, techniki, jak 
i wynikać z praktyki. Powinny spełniać kryterium jednolitości i spójności postanowień oraz mieć na celu 
uzyskanie optymalnych korzyści.  

3.5 Resortowe dokumenty normalizacyjne dotyczące normalizacji materiałowo-technicznej powinny 
obejmować zagadnienia dotyczące sprzętu wojskowego, jak: systemy uzbrojenia, zespoły, podzespoły, części 
zamienne, materiały eksploatacyjne, terminologia, wymagania, metody badań. 

3.6 Resortowe dokumenty normalizacyjne dotyczące normalizacji operacyjnej powinny obejmować takie 
zagadnienia, jak: koncepcje, zasady i procedury oraz terminologię w zakresie działalności wojskowej, 
systemów dowodzenia, taktyki, zastosowań techniki, logistyki wojskowej, szkolenia, meldowania, 
opracowywania formularzy i map. 

3.7 Czynności dotyczące kwalifikowania, opracowywania, rozpowszechniania i aktualizacji dokumentów 
normalizacyjnych dokumentuje się pisemnie. Dokumenty (materiały) rozpatrywane i uzgadniane w ramach 
opracowywania i aktualizacji dokumentów normalizacyjnych (przedstawione w załączniku B) udostępniane są 
członkom komitetów i podkomitetów w postaci papierowej lub elektronicznej. 

3.8 Decyzje komitetów i podkomitetów dotyczące uzgodnienia projektów resortowych dokumentów 
normalizacyjnych na wszystkich etapach ich opracowywania podejmowane są po rozpatrzeniu poglądów 
wszystkich zainteresowanych stron oraz po rozważeniu prezentowanych w sprawie stanowisk i wymagają 
przyjęcia przez co najmniej trzy czwarte składu osobowego komitetu (podkomitetu). Głos wstrzymujący się nie 
stanowi przyjęcia dokumentu przez członka komitetu (podkomitetu).  

Członkowie komitetu (podkomitetu) nieobecni na posiedzeniu przedstawiają swoje stanowisko na piśmie 
(głosowanie korespondencyjne), przy czym stanowisko inne niż przyjęcie dokumentu należy dodatkowo 
uzasadnić. 

3.9 Zatwierdzenie Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) stanowi podstawę do jej 
rozpowszechnienia.  

3.10 Po upływie pięciu lat od zatwierdzenia Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) dokonuje 
się oceny jej aktualności. Oceny aktualności dokonuje się również po upływie pięciu lat od zatwierdzenia 
ostatniej zmiany do Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej).  

W uzasadnionych przypadkach, np. na wniosek komitetu lub komórki (jednostki) organizacyjnej, aktualizacja 
może być przeprowadzona przed upływem pięciu lat. Jeśli konieczność aktualizacji nie wynika z cyklicznej 
oceny aktualności, temat pracy normalizacyjnej należy zgłosić zgodnie z 6.1.3. 

4 Zatwierdzanie dokumentów normalizacyjnych 

4.1 Minister Obrony Narodowej lub upoważniona przez niego osoba zatwierdza Normy Obronne  
i podręczniki normalizacji obronnej oraz wprowadza do stosowania w komórkach i jednostkach 
organizacyjnych. 

4.2 Minister Obrony Narodowej lub upoważniona przez niego osoba zatwierdza zmiany do Norm 
Obronnych i podręczników normalizacji obronnej oraz wycofuje Normy Obronne i podręczniki normalizacji 
obronnej. 

4.3 Dyrektor Centrum akceptuje wnioski komitetów dotyczące aktualizacji, wycofania lub pozostawienia 
bez zmian Norm Obronnych i podręczników normalizacji obronnej. 

4.4 Dyrektor Centrum zatwierdza poprawki do Norm Obronnych i podręczników normalizacji obronnej. 
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4.5 Komitety akceptują prace analityczno-badawcze. 

5 Kwalifikowanie tematów prac normalizacyjnych 

5.1 Kwalifikacja wstępna  

5.1.1 Temat pracy normalizacyjnej jest kwalifikowany do realizacji, jeżeli interesy państwa w zakresie 
obronności i bezpieczeństwa mogą być zabezpieczone poprzez opracowanie resortowego dokumentu 
normalizacyjnego.  

W stosunku do resortowych dokumentów normalizacyjnych nie wymaga się spełnienia zasad normalizacji 
wymienionych w art. 4 ustawy, o której mowa w 1.2.  

5.1.2  Nie należy kwalifikować do realizacji tematu pracy normalizacyjnej, jeżeli zakładane cele normalizacji 
zostały już zrealizowane w postaci istniejących krajowych lub resortowych dokumentów normalizacyjnych.  

5.2 Kwalifikacja zasadnicza  

5.2.1 Propozycja opracowania resortowego dokumentu normalizacyjnego powinna wynikać z potrzeby 
uporządkowania określonej dziedziny nie objętej regulacją prawną ani normalizacyjną. Może ona także 
wynikać z przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych, np. wiązać się z wprowadzeniem 
zagranicznego dokumentu normalizacyjnego. 

5.2.2 Propozycja opracowania pracy analityczno-badawczej powinna wynikać z potrzeby przeprowadzenia 
analizy zagranicznych dokumentów normalizacyjnych o znacznej złożoności, dotyczących obronności 
i bezpieczeństwa państwa oraz dokumentów krajowych obowiązujących w danej dziedzinie, w celu: 

 określenia zakresu dalszych prac, szczególnie w dziedzinie prac normalizacyjnych, 

 określenia możliwości i zakresu ratyfikowania i/lub implementowania zagranicznego dokumentu 
normalizacyjnego dotyczącego obronności lub bezpieczeństwa państwa. 

Potrzeba opracowania pracy analityczno-badawczej może wynikać również z konieczności zharmonizowania 
resortowych dokumentów normalizacyjnych z aktami prawnymi Unii Europejskiej oraz normami europejskimi 
i międzynarodowymi. 

Przedmiotem pracy analityczno-badawczej powinny być wyłącznie dokumenty obowiązujące lub, w przypadku 
dokumentów standaryzacyjnych NATO, dokumenty o statusie co najmniej „projekt ratyfikacyjny”. 

5.2.3 Temat i zakres pracy normalizacyjnej powinien wynikać także z potrzeb obronnych państwa, ujętych 
np. w programie rozwoju i modernizacji technicznej SZ RP lub w celach sił zbrojnych NATO. 

5.3 Ocena i kwalifikowanie zagranicznych dokumentów normalizacyjnych dotyczących 
obronności i bezpieczeństwa państwa 

5.3.1 Ocena i kwalifikowanie zagranicznych dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności 
i bezpieczeństwa państwa powinny uwzględniać kryteria podane w 5.1 i 5.2, a także uwzględniać zakres 
niezbędnych modyfikacji w krajowych lub resortowych dokumentach normalizacyjnych dotyczących 
obronności i bezpieczeństwa.  

5.3.2 Zagraniczny dokument normalizacyjny dotyczący obronności i bezpieczeństwa państwa, po 
dokonanej ocenie, może być zakwalifikowany jako podstawa do opracowania: 

a) krajowego dokumentu normalizacyjnego, 

b) Normy Obronnej lub podręcznika normalizacji obronnej,  

c) pracy analityczno-badawczej. 

5.3.3 Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona wprowadza do stosowania 
w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w podległych lub nadzorowanych przez 
niego jednostkach organizacyjnych zagraniczne dokumenty normalizacyjne dotyczące obronności 
i bezpieczeństwa państwa, o których mowa w 5.3.2.  
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5.3.4 Minister Obrony Narodowej wyraża zgodę na wprowadzenie do stosowania zagranicznych 
dokumentów normalizacyjnych, o których mowa w 5.3.2, poza podległymi komórkami organizacyjnymi oraz 
podległymi lub nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi w sprawach:  

a) obronności, 

b) bezpieczeństwa państwa – w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. 

5.3.5 Zaleca się wprowadzanie zagranicznych dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności 
i bezpieczeństwa państwa do Norm Obronnych (podręczników normalizacji obronnej) stosując zasadę, 
że jedna Norma Obronna (podręcznik normalizacji obronnej) odpowiada jednemu dokumentowi 
zagranicznemu. 

5.3.6 Wprowadzenie do stosowania zagranicznego dokumentu normalizacyjnego dotyczącego obronności 
i bezpieczeństwa państwa powinno odbywać się metodą tłumaczenia dokumentu. 

5.3.7 Informacja o wprowadzeniu zagranicznego dokumentu normalizacyjnego do dokumentów 
wymienionych w 5.3.2b powinna być podana w przedmowie do tych dokumentów. 

5.3.8 W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie niepełnych treści (części, rozdziałów) 
dokumentu zagranicznego do dokumentów wymienionych w 5.3.2b. Fakt ten powinien być opisany 
w przedmowie do ww. dokumentów. 

6  Procedura prac normalizacyjnych 

6.1 Programowanie (etap 1) 

6.1.1 Etap 1 obejmuje: 

 ocenę zgłoszonej propozycji tematu pracy normalizacyjnej oraz zakwalifikowanie tematu pracy 
wraz z wykonawcą do umieszczenia w programie prac normalizacyjnych komitetu, 

 opracowanie programu prac normalizacyjnych komitetu (zmian do programu) i przesłanie go do 
Centrum, 

 ocenę przez Centrum programu prac normalizacyjnych komitetu i przygotowanie projektu 
Programu prac normalizacyjnych MON oraz projektu Planu prac normalizacyjnych do 
zatwierdzenia,  

 przedstawienie projektu Programu prac normalizacyjnych MON oraz projektu Planu prac 
normalizacyjnych do zatwierdzenia. 

6.1.2 Propozycje opracowania dokumentu normalizacyjnego zgłaszają kierownicy komórek i jednostek 
organizacyjnych, a także innych podmiotów realizujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa 
państwa. 

6.1.3 Temat pracy normalizacyjnej proponowany do realizacji, włączając prace wynikające 
z zaakceptowanej pracy analityczno-badawczej, zgłaszany jest do Centrum na Karcie zgłoszenia tematu pracy 
normalizacyjnej, której wzór określono w załączniku C.   

6.1.4 Zgłoszenie tematu pracy normalizacyjnej wraz z propozycją wykonawcy, powinno być poprzedzone 
rozpoznaniem przedmiotu pracy przez zgłaszającego temat. W trakcie rozpoznania należy uwzględnić stan 
normalizacji w danej dziedzinie, możliwości wykorzystania dostępnych krajowych i zagranicznych 
dokumentów normalizacyjnych, uwarunkowania dotyczące wykonania pracy w aspekcie merytorycznym, 
organizacyjnym i finansowym oraz bieżące priorytety normalizacji związanej z obronnością i bezpieczeństwem 
państwa. 

6.1.5 Temat pracy normalizacyjnej powinien wynikać z: 

 przeglądu obowiązujących dokumentów normalizacyjnych krajowych i resortowych, 

 dokumentów standaryzacyjnych NATO i innych zagranicznych dokumentów normalizacyjnych 
dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa wykorzystywanych w ramach procesu 
osiągania zdolności Sił Zbrojnych RP do współdziałania z siłami państw NATO, 
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 dokumentów normatywnych związanych z realizacją celów sił zbrojnych NATO, 

 dokumentów normalizacyjnych europejskich i międzynarodowych. 

6.1.6 Temat pracy normalizacyjnej wraz z propozycją wykonawcy akceptuje kierownik komórki (jednostki) 
organizacyjnej właściwy z tytułu przyporządkowania odpowiedzialności za obszar tematyczny określony  
w pracy normalizacyjnej (gestor tematu), składając podpis w Karcie zgłoszenia tematu pracy normalizacyjnej 
w polu Nr 10 w części „Akceptacja”. 

Temat pracy analityczno-badawczej dotyczącej dokumentów NATO akceptuje przełożony szczebla 
właściwego do składania propozycji dotyczących ratyfikacji odpowiednich dokumentów NATO. 

6.1.7 Wypełniona Karta zgłoszenia tematu pracy normalizacyjnej (wszystkie pola do Nr 10 włącznie) jest 
przekazywana do Centrum. 

6.1.8 Karty zgłoszenia tematów prac normalizacyjnych przyjmowane są przez Centrum do 31 sierpnia roku 
poprzedzającego pierwszy rok realizacji przygotowywanego Programu prac normalizacyjnych MON. Tematy 
zgłoszone po tym terminie podlegają procedurze kwalifikacji do kolejnego Programu prac normalizacyjnych 
MON. 

Program prac normalizacyjnych MON opracowuje się każdego roku; program obejmuje prace normalizacyjne 
realizowane w trzech kolejnych latach. 

6.1.9 Centrum, po stwierdzeniu poprawności wypełnienia Karty zgłoszenia tematu pracy normalizacyjnej, 
weryfikuje czy proponowane cele normalizacyjne nie zostały zrealizowane w istniejącym krajowym 
dokumencie normalizacyjnym lub nie mogą być zrealizowane w ramach krajowej działalności normalizacyjnej. 

6.1.10 Prawidłowość przeprowadzenia kwalifikacji wstępnej tematu pracy normalizacyjnej potwierdza 
podpisem szef oddziału normalizacji Centrum w polu Nr 13 Karty zgłoszenia tematu pracy normalizacyjnej. 
Następnie Karta zgłoszenia tematu pracy normalizacyjnej przekazywana jest do właściwego komitetu, który 
kieruje ją do odpowiedniego tematycznie podkomitetu. 

6.1.11 Procedurę kwalifikacji zasadniczej tematu pracy normalizacyjnej, według kryteriów podanych w 5.2, 
przeprowadza odpowiedni podkomitet właściwego komitetu. 

6.1.12 Podkomitet, po dokonanej ocenie tematu: 

 przyjmuje temat pracy normalizacyjnej i kieruje Kartę zgłoszenia tematu pracy normalizacyjnej 
ponownie do komitetu, lub 

 nie przyjmuje tematu pracy normalizacyjnej i wnioskuje o jego odrzucenie lub ponowienie 
czynności związanych z rozpoznaniem normalizacyjnym przedmiotu pracy.  

Przyjęcie tematu potwierdza przewodniczący podkomitetu. Przyjęcie tematu odnotowuje się w Karcie 
zgłoszenia tematu pracy normalizacyjnej w polu Nr 11 w części „Akceptacja” oraz w protokole z posiedzenia 
podkomitetu.  

6.1.13 W przypadku braku akceptacji, Karta zgłoszenia tematu pracy normalizacyjnej wraz z uzasadnieniem 
jest zwracana komitetowi, który przekazuje ją do Centrum. 

6.1.14 Uchwałę potwierdzającą lub negującą zasadność opracowania dokumentu normalizacyjnego 
podejmuje właściwy komitet na posiedzeniu. W uchwale wskazuje się również wykonawcę pracy 
normalizacyjnej. 

6.1.15 Przyjęty przez komitet temat pracy normalizacyjnej umieszczany jest w projekcie programu prac 
normalizacyjnych komitetu. 

Przyjęcie tematu przez komitet wymaga potwierdzenia przez przewodniczącego komitetu w Karcie zgłoszenia 
tematu pracy normalizacyjnej w polu Nr 12 w części „Akceptacja”, po czym kartę należy przekazać do 
Centrum. Informacja o nieprzyjęciu propozycji do programu prac normalizacyjnych komitetu, wraz 
z uzasadnieniem, powinna być odnotowana w protokole posiedzenia komitetu i przekazana do Centrum. 

6.1.16 Dyrektor Centrum dokonuje akceptacji tematu pracy normalizacyjnej, składając podpis na Karcie 
zgłoszenia tematu pracy normalizacyjnej w polu Nr 14. 

6.1.17 Dyrektor Centrum może: 
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 zaakceptować umieszczenie pracy w programie z proponowanym terminem realizacji, 

 przesunąć proponowany termin realizacji pracy, powiadamiając o tym komitet, 

 zwrócić się do komitetu o odstąpienie od umieszczenia pracy w programie, z uwagi na 
niezgodność tematu pracy z priorytetami normalizacji związanej z obronnością 
i bezpieczeństwem państwa albo brak możliwości wykonania proponowanej pracy. 

6.1.18 Karta zgłoszenia tematu pracy normalizacyjnej jest przechowywana w Centrum. 

6.1.19 Czas liczony od zgłoszenia tematu pracy normalizacyjnej do rozpoczęcia pracy nad dokumentem 
normalizacyjnym nie może przekroczyć dwóch lat. Po upływie dwóch lat nie podjęty temat jest usuwany 
z programu. Jego ponowne umieszczenie w programie wymaga ponowienia procedury normalizacyjnej 
według punktów od 6.1.3 do 6.1.16 niniejszych reguł. 

Temat pracy normalizacyjnej może być usunięty z programu przed upływem dwóch lat od daty jego zgłoszenia 
na wniosek kierownika instytucji zgłaszającej temat lub na wniosek przewodniczącego podkomitetu, 
akceptowany przez przewodniczącego komitetu, po uzgodnieniu z kierownikiem komórki (jednostki 
organizacyjnej) właściwym z tytułu przyporządkowania odpowiedzialności za obszar tematyczny określony w 
pracy normalizacyjnej (gestor tematu). 

6.1.20 Na podstawie zaakceptowanych tematów prac normalizacyjnych sekretarz komitetu przygotowuje 
projekt programu prac normalizacyjnych komitetu (zmian do programu). 

6.1.21 Projekt programu prac normalizacyjnych komitetu (zmiany do programu) powinien być rozpatrzony 
i uzgodniony na posiedzeniu komitetu. 

6.1.22 Projekt programu prac normalizacyjnych komitetu (zmian do programu) może być uchwałą komitetu: 

 przyjęty i skierowany do Centrum,  

 nieprzyjęty, co oznacza konieczność jego modyfikacji. 

Decyzja komitetu powinna być odnotowana w protokole posiedzenia. 

6.1.23 Komitet przekazuje do Centrum projekt programu prac normalizacyjnych komitetu w terminie do 
31 października roku poprzedzającego pierwszy rok realizacji programu. 

6.1.24 Centrum dokonuje oceny projektu programu prac normalizacyjnych komitetu, uwzględniając stopień 
zgodności tematów prac normalizacyjnych z priorytetami normalizacji związanej z obronnością 
i bezpieczeństwem państwa oraz pod kątem możliwości rzeczowych i finansowych wykonania proponowanych 
prac. 

6.1.25 Centrum, w miarę potrzeb, może przeprowadzić dodatkowe uzgodnienia projektu programu prac 
normalizacyjnych z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostkami 
organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi oraz innymi 
jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, 
właściwymi ze względu na przedmiot projektu dokumentu normalizacyjnego. 

6.1.26 Centrum informuje komitet o wynikach oceny projektu programu prac normalizacyjnych komitetu 
(zmian do programu) i w razie potrzeby wnioskuje o ponowne jego rozpatrzenie. 

6.1.27 Na podstawie projektów programów prac normalizacyjnych komitetów Centrum opracowuje, według 
wzoru i wytycznych określonych w załączniku D, Program prac normalizacyjnych MON. 

6.1.28 Na podstawie Programu prac normalizacyjnych MON Centrum sporządza Plan prac normalizacyjnych 
MON, według wzoru określonego w załączniku E, obejmujący tematy przewidziane do realizacji w pierwszym 
roku programu. 

6.1.29 Dyrektor Centrum przedstawia Program prac normalizacyjnych MON i Plan prac normalizacyjnych 
MON do zatwierdzenia nie później niż do 15 grudnia roku poprzedzającego początek realizacji – odpowiednio 
programu i planu. 

6.1.30 Informację o niezakwalifikowaniu tematu pracy normalizacyjnej do realizacji Centrum przekazuje do 
kierownika komórki (jednostki) organizacyjnej akceptującego temat normalizacyjny. 
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6.1.31 Program prac normalizacyjnych MON i Plan prac normalizacyjnych MON podlegają, w razie 
konieczności, aktualizacji, w zakresie rzeczowym lub finansowym. 

Wprowadzenie zmian do Programu prac normalizacyjnych MON i Planu prac normalizacyjnych MON odbywa 
się na wniosek dyrektora Centrum.  

6.2 Opracowanie projektu dokumentu normalizacyjnego do ankiety (etap 2) 

6.2.1 Etap 2 obejmuje: 

 opracowanie projektu dokumentu normalizacyjnego, 

 rozpatrzenie i uzgodnienie projektu dokumentu normalizacyjnego na posiedzeniu podkomitetu, 

 nadanie numeru projektowi dokumentu normalizacyjnego4), 

 przygotowanie projektu dokumentu normalizacyjnego do ankiety adresowanej. 

6.2.2 Podstawą realizacji etapu 2 jest zlecenie przez Centrum opracowania projektu dokumentu 
normalizacyjnego wykonawcy wskazanemu przez właściwy komitet zgodnie z 6.1.14.  

6.2.3 Projekt dokumentu normalizacyjnego powinien być zredagowany zgodnie z zasadami określonymi 
w RPNO-02:2018, rozpatrzony i uzgodniony na posiedzeniu podkomitetu oraz przekazany do ankiety 
adresowanej zgodnie z uchwałą podkomitetu. 

6.2.4 Ankieta adresowana polega na udostępnieniu projektu dokumentu normalizacyjnego określonej 
grupie respondentów w celu zaopiniowania. W ankiecie adresowanej należy uwzględnić: 

 komórki i jednostki właściwe ze względu na przedmiot dokumentu normalizacyjnego, 

 organy administracji rządowej odpowiedzialne za obronność i bezpieczeństwo państwa, właściwe 
ze względu na przedmiot projektu dokumentu normalizacyjnego, 

 inne jednostki organizacyjne, podmioty gospodarcze lub zrzeszające je organizacje 
reprezentujące projektantów, producentów, użytkowników, odbiorców itp., właściwe ze względu 
na przedmiot projektu dokumentu normalizacyjnego, 

 inne komitety techniczne PKN, właściwe ze względu na przedmiot projektu dokumentu 
normalizacyjnego, działające w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa lub w innych 
dziedzinach. 

6.2.5 Uchwałą podkomitetu projekt dokumentu normalizacyjnego z proponowaną listą adresatów ankiety 
może być: 

 przyjęty, co pozwala przystąpić do wykonania przez podkomitet pozostałych czynności 
związanych z przygotowaniem projektu do ankiety adresowanej, 

 nieprzyjęty, co oznacza konieczność ponowienia czynności związanych z opracowaniem projektu 
lub wstrzymania, bądź też zaniechania prac. 

6.2.6 Stronica tytułowa i spis treści przyjętego przez podkomitet projektu dokumentu normalizacyjnego 
przekazywane są przez sekretariat podkomitetu do komórki wewnętrznej PKN właściwej ds. obronności w celu 
nadania numeru. Na projekcie Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) należy nanieść 
oznaczenie „pr". 

Nadanie numeru następuje na wniosek przewodniczącego podkomitetu. 

6.2.7 Przygotowanie projektu dokumentu normalizacyjnego do ankiety adresowanej wraz z rozdzielnikiem 
ankiety adresowanej stanowi zakończenie etapu 2. 

6.3  Ankietyzacja (etap 3) 

6.3.1 Etap 3 etap obejmuje: 

                                                           
4) Nie dotyczy prac analityczno-badawczych.  
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 przeprowadzenie opiniowania projektu dokumentu normalizacyjnego w formie ankiety 
adresowanej, 

 przygotowanie zestawienia uwag zgłoszonych do projektu dokumentu normalizacyjnego 
w ramach ankiety adresowanej oraz ich rozpatrzenie na posiedzeniu podkomitetu, 

 opracowanie projektu dokumentu normalizacyjnego po ankiecie adresowanej. 

6.3.2 Przewodniczący podkomitetu ustala termin przesłania projektu dokumentu normalizacyjnego do 
ankiety adresowanej. 

6.3.3 Sekretarz podkomitetu rozsyła projekt dokumentu normalizacyjnego w ramach ankiety adresowanej. 
Adresatom ankiety należy przekazać informacje o adresie sekretariatu podkomitetu, pod który należy 
przesyłać uwagi, terminie zakończenia ankiety (nie krócej niż trzy tygodnie) oraz informacje wskazujące innych 
uczestników ankiety adresowanej.  

6.3.4 Na wniosek dyrektora Centrum lista adresatów ankiety może być uzupełniona. 

6.3.5 Adresaci ankiety przedstawiają opinię dotyczącą dokumentu normalizacyjnego. Opinia powinna być 
sfomułowania pisemnie w sposób określony w rozdziale 8 w RPNO-02:2018. Opinią nie jest ogólne 
stwierdzenie wskazujące na błędy w dokumencie i zalecające jego korektę. W opinii należy przedstawić 
propozycję korekty stwierdzonych błędów. 

6.3.6 Autor projektu dokumentu normalizacyjnego, w porozumieniu z sekretarzem podkomitetu, 
przygotowuje zestawienie zawierające uwagi zgłoszone do projektu dokumentu normalizacyjnego w ramach 
ankiety adresowanej oraz stanowisko autora do zgłoszonych uwag. Zestawienie uwag powinno być 
przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik F (bez wypełnionej kolumny „stanowisko podkomitetu”). 

Stanowisko autora powinno zawierać uzasadnienie w każdym przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej uwagi. 
W przypadku zgłoszenia uwag wzajemnie wykluczających się, dotyczących tego samego fragmentu 
dokumentu, w zestawieniu uwag należy jednoznacznie wskazać, które z uwag uwzględniono w dalszych 
pracach nad dokumentem (wraz z uzasadnieniem). W zestawieniu mogą być pominięte uwagi o charakterze 
redakcyjnym, za wyjątkiem tych, których zdaniem autora dokumentu nie należy wprowadzać. 

Sekretarz podkomitetu przesyła zestawienie uwag oraz poprawiony projekt dokumentu normalizacyjnego do 
członków podkomitetu oraz instytucji, które przedstawiły swoją opinię na temat projektu dokumentu 
normalizacyjnego wraz z informacją o  terminie posiedzenia podkomitetu, na którym będzie on rozpatrywany.   

6.3.7 Zestawienie uwag po rozpatrzeniu na posiedzeniu podkomitetu zostaje uzupełnione przez sekretarza 
stanowiskiem podkomitetu. Powinno ono w sposób jednoznaczny odnosić się do stanowiska prowadzącego 
projekt (autora projektu dokumentu), a nie do stanowiska podmiotu zgłaszającego uwagę.  

6.3.8 Po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag projekt dokumentu normalizacyjnego, uchwałą podkomitetu, może 
być: 

 przyjęty i przekazany do Centrum w celu skierowania go do kontroli redakcyjnej i normalizacyjnej, 

 przyjęty i przekazany do rozpatrzenia przez komitet5), 

 nieprzyjęty, co oznacza konieczność ponowienia czynności związanych z opracowaniem projektu 
dokumentu normalizacyjnego oraz ankietą adresowaną lub wstrzymanie, bądź też zaniechanie 
dalszych prac. 

Rozbieżności stanowisk uniemożliwiające podjęcie przez podkomitet uchwały w sprawie przyjęcia projektu 
dokumentu normalizacyjnego wymagają odnotowania w protokole lub sporządzenia protokołu rozbieżności – 
w celu rozpatrzenia przez komitet. 

6.3.9 Projekt dokumentu normalizacyjnego po ankiecie adresowanej powinien być poprawiony zgodnie 
z uwagami przyjętymi na posiedzeniu podkomitetu. 

Przygotowanie projektu dokumentu normalizacyjnego po ankiecie adresowanej wraz z dokumentacją 
związaną z tokiem opracowania projektu dokumentu, w szczególności zestawieniem uwag z ankiety 
adresowanej, stanowi zakończenie etapu 3.  

                                                           
5) Dotyczy wyłącznie prac analityczno-badawczych. 
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6.4  Kontrola (etap 4) 

6.4.1 Etap 4 obejmuje: 

 przeprowadzenie kontroli normalizacyjnej i redakcyjnej dokumentu normalizacyjnego, zwanych 
dalej kontrolą, 

 przygotowanie zestawienia uwag zgłoszonych do dokumentu normalizacyjnego oraz ich 
rozpatrzenie przez podkomitet, 

 opracowanie projektu dokumentu normalizacyjnego po kontroli oraz uzupełnienie teczki akt 
dokumentu normalizacyjnego. 

6.4.2 Projekt dokumentu normalizacyjnego po przyjęciu przez podkomitet po ankiecie adresowanej zostaje 
przekazany w formie edytowalnego pliku elektronicznego do Centrum w celu przeprowadzenia kontroli 
projektu dokumentu normalizacyjnego.  

Kontrola obejmuje weryfikację poprawności językowej, jednolitości terminologii i jej zgodności z normami 
terminologicznymi z danej dziedziny, a także zgodności z oryginałem w przypadku dokumentów stanowiących 
tłumaczenie zagranicznych dokumentów normalizacyjnych. Poprawki, uwagi i komentarze nanoszone są 
w pliku projektu roboczego i przekazywane autorowi projektu dokumentu normalizacyjnego. 

6.4.3 Autor projektu przygotowuje zestawienie uwag z kontroli redakcyjnej i normalizacyjnej, zawierające 
jego stanowisko odnośnie uwag zgłoszonych do projektu dokumentu normalizacyjnego w ramach kontroli.  

Zestawienie uwag powinno być przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik F (bez wypełnionej kolumny 
„stanowisko podkomitetu”). W zestawieniu nie należy umieszczać uwag dotyczących oczywistych błędów 
redakcyjnych za wyjątkiem tych, których autor nie uwzględnił.  

6.4.4 Zestawienie uwag z kontroli redakcyjnej i normalizacyjnej powinno być rozpatrzone na posiedzeniu 
podkomitetu i uzupełnione o stanowisko podkomitetu. Powinno ono w sposób jednoznaczny odnosić się do 
stanowiska prowadzącego projekt (autora projektu dokumentu). 

6.4.5 Uchwałą podkomitetu projekt dokumentu normalizacyjnego po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag może 
być: 

 przyjęty, 

 nieprzyjęty, co oznacza konieczność ponowienia czynności związanych z opracowaniem projektu 
dokumentu oraz kontrolą normalizacyjną i redakcyjną lub wstrzymanie, bądź też zaniechanie 
dalszych prac. 

Rozbieżności uniemożliwiające podjęcie uchwały podkomitetu w sprawie przyjęcia projektu dokumentu 
normalizacyjnego wymagają odnotowania w protokole posiedzenia lub sporządzenia protokołu rozbieżności 
i przekazania do rozpatrzenia przez komitet. 

6.4.6 Projekt dokumentu normalizacyjnego po kontroli powinien być poprawiony przez autora zgodnie 
z uwagami przyjętymi na posiedzeniu podkomitetu i przekazany do sekretariatu komitetu wraz z zestawieniem 
uwag z ankiety adresowanej i kontroli, w celu skierowania do rozpatrzenia przez komitet, co stanowi 
zakończenie etapu 4. 

6.5  Akceptacja i zatwierdzanie Norm Obronnych i podręczników normalizacji obronnej 
(etap 5a) 

6.5.1 Etap 5a obejmuje: 

 rozpatrzenie i uzgodnienie przez komitet przedstawionego przez podkomitet projektu Normy 
Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) po kontroli, 

 przygotowanie projektu Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) do zatwierdzenia 
i opracowanie wniosku o zatwierdzenie Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej), 

 kontrolę poprawności procedury opracowania Normy Obronnej (podręcznika normalizacji 
obronnej). 

6.5.2 Podstawą do wykonania czynności etapu 5a jest przekazanie do sekretariatu komitetu projektu Normy 
Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) po ankiecie adresowanej i kontroli. 
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6.5.3 Projekt Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) po ankiecie adresowanej i kontroli 
powinien być rozpatrzony i uzgodniony na posiedzeniu komitetu. 

W przypadku pojawienia się rozbieżności, które uniemożliwiły podkomitetowi przyjęcie projektu dokumentu, 
przewodniczący komitetu, w porozumieniu z przewodniczącym podkomitetu, podejmuje działania zmierzające 
do ich usunięcia. Wyniki działań zmierzających do usunięcia rozbieżności i (lub) ekspertyzy są przedstawiane 
na posiedzeniu komitetu, w miarę możliwości w obecności członków podkomitetu kwestionujących możliwość 
zaakceptowania projektu dokumentu. 

6.5.4 Uchwałą komitetu projekt Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej)  może być: 

 przyjęty i skierowany do Centrum z wnioskiem o jego zatwierdzenie, 

 nieprzyjęty, co oznacza konieczność ponowienia czynności związanych z opracowaniem projektu 
dokumentu w zakresie określonym w uchwale lub wstrzymanie, bądź też zaniechanie dalszych 
prac. 

6.5.5 Projekt Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) powinien być poprawiony przez autora 
zgodnie z uwagami przyjętymi na posiedzeniu komitetu. 

6.5.6 Uchwała komitetu o przyjęciu i skierowaniu projektu Normy Obronnej (podręcznika normalizacji 
obronnej) do zatwierdzenia powinna zawierać proponowaną datę wejścia w życie dokumentu 
normalizacyjnego. 

6.5.7 Projekt Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) do zatwierdzenia (z usuniętym 
oznaczeniem „pr”), wraz z dokumentami określonymi w załączniku G oraz wnioskiem o jego zatwierdzenie, 
sporządzonym według wzoru określonego w załączniku H, należy przekazać do Centrum w postaci teczki akt 
dokumentu normalizacyjnego w celu odbioru.  

6.5.8 Centrum przeprowadza kontrolę zawartości teczki akt dokumentu normalizacyjnego i – na podstawie 
zgromadzonej dokumentacji – kontrolę poprawności procedury opracowania dokumentu normalizacyjnego 
oraz ocenia zasadność wniosku o zatwierdzenie Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej).  

6.5.9 Centrum przygotowuje projekt decyzji w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania Normy 
Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) w trybie określonym odrębnymi przepisami. 

6.6 Akceptacja prac analityczno-badawczych (etap 5b) 

6.6.1 Etap 5b obejmuje czynności związane z rozpatrzeniem i uzgodnieniem przez komitet projektu pracy 
analityczno-badawczej przedstawionego przez podkomitet po ankiecie adresowanej. 

6.6.2 Podstawą do wykonania czynności przewidzianych w etapie 5b jest: 

 przekazanie do sekretariatu komitetu projektu pracy analityczno-badawczej po ankiecie 
adresowanej wraz z zestawieniem uwag z ankiety adresowanej, 

 przekazanie do Centrum projektu pracy analityczno-badawczej po ankiecie adresowanej wraz 
z dokumentami uzupełniającymi teczkę akt dokumentu normalizacyjnego. 

6.6.3 Projekt pracy analityczno-badawczej po ankiecie powinien być rozpatrzony na posiedzeniu komitetu, 
który dokonuje oceny merytorycznej pracy, jej zgodności z założeniami (zawartymi w Karcie zgłoszenia tematu 
normalizacyjnego) oraz ocenia sposób rozstrzygnięcia zastrzeżeń zgłoszonych w trakcie ankiety. 

6.6.4 Decyzją komitetu projekt pracy analityczno-badawczej może być: 

 przyjęty, 

 nieprzyjęty, co oznacza konieczność wprowadzenia zmian i poprawek do pracy, ponowienie 
czynności związanych z opracowaniem pracy określonych w uchwale, wstrzymanie lub 
zaniechanie pracy. 

6.6.5 Zaakceptowanie projektu pracy analityczno-badawczej przez komitet, potwierdzone zapisem uchwały 
w protokole, stanowi podstawę do przekazania pracy do Centrum w celu zakończenia jej realizacji. 

6.6.6 W przypadku niezaakceptowania projektu pracy analityczno-badawczej, komitet może zobowiązać 
autora do jej poprawienia.  
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Tryb poprawienia projektu pracy (ponowna pełna procedura obejmująca ankietę adresowaną, ocena przez 
wybranego eksperta lub ekspertów, albo tylko ponowna ocena przez podkomitet lub komitet) określany jest 
przez komitet. Po poprawieniu projekt pracy ponownie podlega ocenie komitetu.  

6.6.7 W przypadku, gdy z pracy analityczno-badawczej wynika potrzeba kontynuacji prac normalizacyjnych, 
np. opracowania Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej), należy dla każdego proponowanego 
dokumentu normalizacyjnego podać tytuł oraz założenia z przewidywanym układem i zawartością.  

6.6.8 Jeżeli z pracy analityczno-badawczej wynika potrzeba opracowania innego dokumentu niż 
normalizacyjny, np. instrukcji, regulaminu, podręcznika lub innej specjalistycznej publikacji wojskowej, należy 
określić rodzaj dokumentu i podać założenia do jego opracowania oraz proponowanego wykonawcę.  

Dokumenty takie opracowywane są poza zakresem działalności normalizacyjnej, w ramach działalności 
służbowej właściwych instytucji i jednostek (komórek) organizacyjnych resortu ON. 

6.6.9 Jeżeli w pracy analityczno-badawczej wskazano na możliwość ratyfikowania dokumentu 
standaryzacyjnego NATO, należy przygotować projekt odpowiedzi krajowej w sprawie ratyfikacji dokumentu 
standaryzacyjnego NATO. Projekt odpowiedzi krajowej w tym zakresie sporządza kierownik komórki lub 
jednostki organizacyjnej właściwy ze względu na tematykę dokumentu standaryzacyjnego NATO 
w porozumieniu i z inicjatywy dyrektora Centrum i przekazuje do Centrum. 

6.7 Rozpowszechnianie (etap 6) 

6.7.1 Etap 6 obejmuje: 

 ewidencjonowanie, przechowywanie i uzupełnianie teczki akt dokumentu normalizacyjnego po 
zatwierdzeniu i przekazanie teczki akt dokumentu normalizacyjnego do archiwum, 

 zlecenie rozpowszechnienia zatwierdzonej Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej), 
zatwierdzonej zmiany, poprawki oraz informacji o wycofaniu, wprowadzeniu poprawki lub zmiany. 

6.7.2 Podstawą do wykonania czynności etapu 6 jest zatwierdzenie (wycofanie) Normy Obronnej 
(podręcznika normalizacji obronnej) albo wprowadzenie zmiany, poprawki lub nowelizacja Normy Obronnej 
(podręcznika normalizacji obronnej). 

6.7.3 Zatwierdzenie (wycofanie) Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) stanowi podstawę dla 
komórki wewnętrznej w PKN (prowadzącej rejestr) i Centrum (prowadzącego ewidencję) do: 

 zarejestrowania (zaewidencjonowania) normy (podręcznika), 

 odnotowania w rejestrze (ewidencji) normy (podręcznika) informacji o jej wycofaniu, w tym 
zastąpieniu inną normą (podręcznikiem) lub krajowym dokumentem normalizacyjnym. 

6.7.4 Centrum uzupełnia numer Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej), zmiany lub poprawki 
datą zatwierdzenia i zamieszcza pozostałe informacje na stronicy tytułowej normy (podręcznika), zmiany lub 
poprawki oraz stronicy tytułowej teczki akt dokumentu normalizacyjnego.  

6.7.5 Centrum ewidencjonuje, przechowuje i uzupełnia teczkę akt dokumentu normalizacyjnego po 
zatwierdzeniu Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) oraz przekazuje do archiwum po upływie 
5 lat od daty jej wycofania z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

6.7.6 Centrum określa zakres i tryb rozpowszechniania Norm Obronnych (podręczników normalizacji 
obronnej), zmian i poprawek, jak również informacji o ich zatwierdzeniu (wycofaniu), a także zleca ich 
rozpowszechnianie.  

6.7.7 Rozpowszechnianie Norm Obronnych (podręczników normalizacji obronnej), zmian lub poprawek, 
a także informacji o zatwierdzeniu (wycofaniu) norm (podręczników), wprowadzeniu zmiany lub poprawki 
odbywa się wyłącznie za zgodą Centrum, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym przepisów 
o ochronie informacji niejawnych. 

6.7.8 Rozpowszechnianie papierowych wersji jawnych Norm Obronnych i podręczników normalizacji 
obronnej (zmian, poprawek) realizuje drukarnia Sztabu Generalnego WP. Rozpowszechnianie niejawnych 
Norm Obronnych i podręczników normalizacji obronnej (zmian, poprawek) realizuje Centrum. Informacje 
o aktualnym zbiorze Norm Obronnych i podręczników normalizacji obronnej, zatwierdzeniu (wycofaniu), 
wprowadzeniu zmian do norm (podręczników) podawane są przez Centrum. 
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6.7.9 Normy Obronne (podręczniki normalizacji obronnej), zmiany, poprawki są udostępniane przez 
Centrum również w wersji elektronicznej. 

6.8 Ocena aktualności Norm Obronnych i podręczników normalizacji obronnej (etap 7) 

6.8.1 Etap 7 przewiduje: 

 przeprowadzenie ankiety adresowanej w sprawie oceny aktualności Normy Obronnej 
(podręcznika normalizacji obronnej), 

 przygotowanie zestawienia uwag z ankiety adresowanej w sprawie oceny aktualności Normy 
Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) oraz przedstawienie do rozpatrzenia i uzgodnienia 
wyników ankiety na posiedzeniu podkomitetu, 

 zgłoszenie przez podkomitet propozycji pozostawienia Normy Obronnej (podręcznika normalizacji 
obronnej) bez zmian, aktualizacji lub wycofania, 

 rozpatrzenie i uzgodnienie na posiedzeniu komitetu propozycji podkomitetu i przygotowanie 
wniosku o pozostawienie bez zmian, aktualizację lub wycofanie Normy Obronnej (podręcznika 
normalizacji obronnej). 

6.8.2 Podstawą do przystąpienia do wykonania czynności przewidzianych w etapie 7 jest uruchomienie 
oceny aktualności Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) na wniosek dyrektora Centrum lub po 
zgłoszeniu do Centrum potrzeby aktualizacji lub wycofania Normy Obronnej (podręcznika normalizacji 
obronnej). 

Procedura oceny aktualności może dotyczyć grupy Norm Obronnych (podręczników normalizacji obronnej) 
lub jednej Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej). 

6.8.3 Ocena aktualności Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) może być podstawą do: 

 (A)6 pozostawienia dokumentu bez zmian, jeżeli pod względem merytorycznym i formalnym 
postanowienia  dokumentu zachowują aktualność,  

 (B) wprowadzenia poprawki, jeżeli pod względem formalnym konieczne jest usunięcie błędów lub 
uściślenie sformułowań mogących powodować niewłaściwą interpretację postanowień dokumentu,  

 (C) wprowadzenia zmiany, jeżeli pod względem merytorycznym konieczna jest aktualizacja części 
postanowień dokumentu, 

 (D) nowelizacji, jeżeli pod względem merytorycznym konieczna jest aktualizacja znacznej części 
postanowień dokumentu lub wszelkie zmiany i poprawki do dotychczasowej wersji dokumentu 
powodują znaczną uciążliwość w jego stosowaniu, 

 (E) wycofania, jeżeli pod względem merytorycznym postanowienia dokumentu utraciły aktualność lub 
zostały zastąpione innymi dokumentami. 

Każda propozycja za wyjątkiem „(A) – pozostawienie bez zmian” powinna być uzasadniona w formie pisemnej. 

6.8.4 Aktualizacja Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) polega na wprowadzeniu 
niezbędnych zmian w treści dokumentu i może być realizowana przez wprowadzenie poprawki, wprowadzenie 
zmiany lub nowelizację Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej). 

6.8.5 Poprawka do Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) polega na korekcie oczywistych 
błędów redakcyjnych lub poprawieniu albo uzupełnieniu treści elementów informacyjnych w dokumencie. 
Poprawka jest opracowywana i publikowana w formie odrębnego dokumentu „Poprawka do NO (PDNO)”. 

Wprowadzenie poprawki do Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) odbywa się na wniosek 
komitetu po uzgodnieniu z Centrum i zatwierdzeniu przez dyrektora Centrum. Uzgodnienie dotyczy 
zastosowania tej formy aktualizacji dokumentu oraz poprawności normalizacyjnej i językowej treści 
dokumentu. Przy opracowywaniu poprawki do Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) nie jest 
wymagane opiniowanie projektu dokumentu w trybie ankiety oraz przeprowadzenie kontroli. 

6.8.6 Zmiana do Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) dotyczy treści dokumentu 
z wyjątkiem tytułu i jest opracowywana oraz publikowana w formie odrębnego dokumentu „Zmiana do NO 
(PDNO)”. Przy opracowywaniu zmiany do Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) mają 
                                                           
6) Oznaczenia literowe stosowane podczas ankiety adresowanej ws. oceny aktualności 



 

18 
 

zastosowanie zasady opracowywania resortowych dokumentów normalizacyjnych. Zmiana do Normy 
Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) powinna liczyć nie więcej niż 3 strony.  

6.8.7 Nowelizacja Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) polega na opracowaniu 
zaktualizowanej wersji dokumentu, która zastępuje wersję dotychczasową. Znowelizowana Norma Obronna 
(podręcznik normalizacji obronnej) zachowuje ten sam numer (przy zmienionej dacie zatwierdzenia). Przy 
opracowywaniu nowelizowanej Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) ma zastosowanie 
procedura, jak podczas opracowywania Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej). 

6.8.8 Przewodniczący podkomitetu, w porozumieniu z sekretarzem podkomitetu, decyduje 
o przeprowadzeniu ankiety w sprawie oceny aktualności Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej), 
jej uczestnikach i terminie zakończenia. 

Można odstąpić od uruchomienia ankiety w sprawie oceny aktualności Normy Obronnej (podręcznika 
normalizacji obronnej)  w przypadku, gdy konieczność aktualizacji wynika z aktualizacji dokumentu 
źródłowego.  

Pismo do uczestników ankiety w sprawie oceny aktualności Normy Obronnej (podręcznika normalizacji 
obronnej) powinno zawierać informacje o adresie, pod który należy przekazywać wypowiedzi ankietowe, 
terminie zakończenia ankiety i jej uczestnikach. 

Na wniosek Centrum lista uczestników ankiety w sprawie oceny aktualności Normy Obronnej (podręcznika 
normalizacji obronnej) może być uzupełniona. 

6.8.9 Centrum przygotowuje zestawienie uwag z ankiety, które przedstawia do rozpatrzenia na posiedzeniu 
podkomitetu. 

6.8.10 Podkomitet uchwala propozycję pozostawienia bez zmian, aktualizacji (wraz z podaniem jej trybu) lub 
wycofania Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) i kieruje ją do komitetu w celu rozpatrzenia.  

Rozbieżności uniemożliwiające podjęcie decyzji przez podkomitet w tej sprawie wymagają odnotowania 
w protokole i rozpatrzenia przez komitet. 

6.8.11 Uchwałą komitetu wniosek podkomitetu dotyczący pozostawienia bez zmian, aktualizacji lub 
wycofania Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) może być: 

 przyjęty i stanowić podstawę przygotowania wniosku komitetu do Centrum, 

 zmieniony, 

 nieprzyjęty, co oznacza konieczność ponownej analizy wyników ankiety przez podkomitet. 

Uchwała komitetu podejmowana jest przy zastosowaniu zasad obowiązujących podczas opracowywania 
resortowych dokumentów normalizacyjnych, podanych w 3.8. 

6.8.12 Sekretarz komitetu przygotowuje wniosek o pozostawienie bez zmian, aktualizację lub wycofanie 
Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) według wzoru określonego w załączniku I. 

6.8.13  Przekazanie do Centrum wniosku o pozostawienie bez zmian, aktualizację lub wycofanie Normy 
Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) do zaakceptowania przez dyrektora Centrum stanowi 
zakończenie etapu 7. 

6.8.14 Zaakceptowanie wniosku o aktualizację Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) jest 
równoznaczne z umieszczeniem tematu pracy normalizacyjnej w projekcie programu prac normalizacyjnych 
rozpoczynającego się od następnego roku kalendarzowego. 

Niezaakceptowanie wniosku o aktualizację Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) jest 
równoznaczne z pozostawieniem dokumentu bez zmian. 

6.8.15 Zaakceptowanie wniosku o wycofanie Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) obliguje 
Centrum do jej wycofania i nie uwzględniania w decyzji w sprawie zatwierdzenia resortowych dokumentów 
normalizacyjnych. 

Niezaakceptowanie wniosku o wycofanie Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) jest 
równoznaczne z pozostawieniem dokumentu bez zmian. Dyrektor Centrum może zlecić ponowienie czynności 
związanych z oceną dokumentu. 
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6.8.16 Procedurę oceny aktualności Norm Obronnych (podręczników normalizacji obronnej) przedstawiono 
w załączniku J. 

6.9 Opracowanie Normy Obronnej lub podręcznika normalizacji obronnej na podstawie 
tłumaczenia zagranicznego dokumentu normalizacyjnego wykonanego przez  
Centrum 

6.9.1 Procedura zasadnicza 

6.9.1.1 Propozycję opracowania Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) na podstawie 
tłumaczenia zagranicznego dokumentu normalizacyjnego wykonanego przez Centrum zgłaszają kierownicy 
komórek (jednostek) organizacyjnych właściwi z tytułu przyporządkowania odpowiedzialności za obszar 
tematyczny określony zagranicznym dokumentem normalizacyjnym. Propozycję taką, w zakresie opracowania 
Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) dotyczącej dowolnego obszaru tematycznego, zgłosić 
może również dyrektor Centrum. 

6.9.1.2 Zgłoszenie tematu pracy normalizacyjnej oraz jego kwalifikacja odbywa się zgodnie z 6.1.  

6.9.1.3 Po zatwierdzeniu Programu prac normalizacyjnych MON Centrum wykonuje tłumaczenie 
zagranicznego dokumentu normalizacyjnego. 

6.9.1.4 Wykonane tłumaczenie Centrum przekazuje celem jego weryfikacji do kierownika komórki (jednostki) 
organizacyjnej zgłaszającego propozycję opracowania Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej). 

W przypadku nie uzyskania pozytywnej weryfikacji tłumaczenia Centrum uzgadnia dalszy tok postępowania 
z kierownikiem komórki (jednostki) organizacyjnej zgłaszającej propozycję opracowania Normy Obronnej 
(podręcznika normalizacji obronnej). W wyniku uzgodnień dokument może być: 

 przejęty przez komórkę (jednostkę) organizacyjną w celu wykorzystania do dalszych prac poza 
działalnością normalizacyjną,  

 odrzucony, co oznacza konieczność wstrzymania prac nad dokumentem. 

6.9.1.5 Po pozytywnej weryfikacji Centrum przygotowuje projekt Normy Obronnej (podręcznika normalizacji 
obronnej) na podstawie tłumaczenia zagranicznego dokumentu normalizacyjnego. 

6.9.1.6 Centrum przedstawia – w obecności przedstawiciela kierownika komórki (jednostki) organizacyjnej 
zgłaszającej potrzebę opracowania – na posiedzeniu podkomitetu projekt Normy Obronnej (podręcznika 
normalizacji obronnej) na posiedzeniu podkomitetu w celu przekazania do ankiety z zachowaniem 
postanowień od 6.2.4 do 6.2.7.  

6.9.1.7 Ankietyzacja projektu Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) odbywa się zgodnie z 6.3. 

6.9.1.8 Centrum opracowuje zestawienie zawierające uwagi zgłoszone w ramach ankiety adresowanej 
zgodnie ze wzorem w załączniku F (bez wypełnionych kolumn: „stanowisko prowadzącego projekt” 
i „stanowisko podkomitetu”) oraz przekazuje wraz z projektem Normy Obronnej (podręcznika normalizacji 
obronnej) do kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej zgłaszającej potrzebę opracowania w celu 
rozpatrzenia zgłoszonych uwag (wypełnienie kolumny „stanowisko prowadzącego projekt”) i dokonania korekt 
w projekcie Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej). 

6.9.1.9 Po dokonaniu korekt w projekcie Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej), kierownik 
komórki (jednostki) organizacyjnej zgłaszającej potrzebę opracowania przekazuje do Centrum poprawiony 
jednolity projekt dokumentu wraz z uzupełnionym zestawieniem uwag z ankiety adresowanej. 

6.9.1.10  Projekt Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) wraz z uzupełnionym 
zestawieniem uwag z ankiety adresowanej Centrum przedstawia na posiedzeniu podkomitetu w obecności 
przedstawiciela kierownika komórki (jednostki) organizacyjnej zgłaszającej potrzebę opracowania.  

6.9.1.11  Po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag projekt Normy Obronnej (podręcznika normalizacji 
obronnej), uchwałą podkomitetu, może być: 

 przyjęty i przekazany do rozpatrzenia przez komitet, 
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 nieprzyjęty, co oznacza konieczność ponowienia czynności związanych z opracowaniem projektu 
dokumentu oraz ankietą adresowaną lub wstrzymanie, bądź też zaniechanie dalszych prac. 

Rozbieżności stanowisk uniemożliwiające podjęcie przez podkomitet uchwały w sprawie przyjęcia projektu 
dokumentu wymagają odnotowania w protokole lub sporządzenia protokołu rozbieżności – w celu rozpatrzenia 
przez komitet. 

Zestawienie uwag z ankiety adresowanej po rozpatrzeniu na posiedzeniu podkomitetu zostaje uzupełnione 
przez sekretarza stanowiskiem podkomitetu. Powinno ono w sposób jednoznaczny odnosić się do stanowiska 
prowadzącego projekt (podmiotu zgłaszającego potrzebę opracowania dokumentu).  

6.9.1.12  Po przyjęciu projektu Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) przez podkomitet 
Centrum, przy udziale komórki (jednostki) organizacyjnej zgłaszającej, przedstawia projekt na posiedzeniu 
komitetu. 

Projekt Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) nie jest poddawany kontroli redakcyjnej 
i normalizacyjnej. 

6.9.1.13  Akceptacja i zatwierdzenie projektu Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) 
przez komitet odbywa się zgodnie z 6.5. 

6.9.2 Procedura przyśpieszona 

6.9.2.1 Potrzebę pilnego opracowania Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) na podstawie 
tłumaczenia zagranicznego dokumentu normalizacyjnego wykonanego przez Centrum zgłaszają kierownicy  
(jednostek) organizacyjnych właściwi z tytułu przyporządkowania odpowiedzialności za obszar tematyczny 
określony zagranicznym dokumentem normalizacyjnym. 

Propozycja pilnego opracowania Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) stanowiącej 
wprowadzenie zagranicznego dokumentu normalizacyjnego powinna wynikać z potrzeby pilnej implementacji 
przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych, co powinno być wskazane w uzasadnieniu 
zgłoszenia.   

6.9.2.2 Zgłoszenie tematu pracy normalizacyjnej odbywa się zgodnie z postanowieniami w pkt. od 6.1.3 do 
6.1.7. 

6.9.2.3 Centrum, po stwierdzeniu poprawności wypełnienia Karty zgłoszenia tematu pracy normalizacyjnej, 
weryfikuje czy proponowane cele normalizacyjne nie zostały zrealizowane w istniejącym resortowym lub 
krajowym dokumencie normalizacyjnym.  

6.9.2.4 Po pozytywnej weryfikacji Karty zgłoszenia tematu pracy normalizacyjnej Centrum wykonuje 
tłumaczenie zagranicznego dokumentu normalizacyjnego w kolejności określonej przez dyrektora Centrum. 

6.9.2.5 Wykonane tłumaczenie Centrum przesyła do kierownika komórki (jednostki) organizacyjnej 
zgłaszającego propozycję opracowania Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) celem jego 
weryfikacji.  

W przypadku nie uzyskania pozytywnej weryfikacji tłumaczenia Centrum uzgadnia dalszy tok postępowania 
z kierownikiem komórki (jednostki) organizacyjnej zgłaszającej propozycję opracowania Normy Obronnej 
(podręcznika normalizacji obronnej). W wyniku uzgodnień dokument może być: 

 przejęty przez komórkę (jednostkę) organizacyjną w celu wykorzystania do dalszych prac poza 
działalnością normalizacyjną,  

 odrzucony, co oznacza konieczność wstrzymania prac nad dokumentem. 

6.9.2.6 Po pozytywnej weryfikacji Centrum przygotowuje projekt Normy Obronnej (podręcznika normalizacji 
obronnej) na podstawie tłumaczenia zagranicznego dokumentu normalizacyjnego. 

6.9.2.7 Po pozytywnej weryfikacji Centrum opracowuje aneks do Programu prac normalizacyjnych MON 
i aneks do Planu prac normalizacyjnych MON, w których zamieszcza zgłoszony temat do realizacji informując 
o tym przewodniczącego właściwego komitetu. 

6.9.2.8 Dalsze czynności realizowane są zgodnie z postanowieniami od 6.9.1.6 do 6.9.1.13. 
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Załącznik A do RPNO-01:2018 
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Załącznik B do RPNO-01:2018 

PODSTAWOWE DOKUMENTY OPRACOWYWANE W RAMACH RESORTOWEJ  

DZIAŁALNOŚCI NORMALIZACYJNEJ 
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Nr 
etapu Nazwa etapu Nazwa dokumentu 

Oznaczenie dokumentu sto-
sowane w korespondencji 

i wymianie informacji 

1 Programowanie 

Karta zgłoszenia tematu pracy normaliza-
cyjnej 

Numer ewidencyjny odno-
towany w Karcie zgłoszenia 
tematu normalizacyjnego 
lub  
w Programie prac normali-
zacyjnych  
np.: 03/3/7, 03/J/14 

Projekt programu prac normalizacyjnych 
komitetu  

Program prac normalizacyjnych MON 

Plan prac normalizacyjnych MON 

2 

Opracowanie pro-

jektu dokumentu 

normalizacyjnego 

do ankiety 

Projekt NO/PDNO/AB do ankiety Wyróżnik pr1) oraz numer 
NO/PDNO z pominięciem 
daty,  

np.: prNO-13-A273,  
       prPDNO-02-A012 3 Ankietyzacja  Projekt NO/PDNO/AB do ankiety 

4 Kontrola Projekt NO/PDNO do kontroli 

5a 
Akceptacja  

i zatwierdzanie 

NO/PDNO 

Projekt NO/PDNO po ankiecie i kontroli Oznaczenie jak w etapie 3, 
z pominięciem wyróżnika 
pr, 

np.: NO-13-A273,  
        PDNO-02-A012 

Projekt NO/PDNO do zatwierdzenia 

5b Akceptacja prac AB Projekt AB po ankiecie do akceptacji Tytuł i numer tematu pracy 

6 Rozpowszechnianie NO/PDNO zatwierdzona Oznaczenie jak w etapie 5, 
uzupełnione datą zatwier-
dzenia,  

np.: NO-13-A273:2003, 
PDNO-02-A012:2004 

7 Ocena aktualności 
NO/PDNO  
rozpowszechniona 

 
 
 
 
 

Załącznik C do RPNO-01:2018 

KARTA ZGŁOSZENIA TEMATU PRACY NORMALIZACYJNEJ 

 

                                                           
1) Nie dotyczy prac analityczno-badawczych. W przypadku prac AB podanie tytułu pracy oraz w nawiasie słowa „temat”  
i numeru tematu pracy normalizacyjnej. 
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KARTA ZGŁOSZENIA TEMATU PRACY NORMALIZACYJNEJ 

 

 

     
Rodzaj pracy normalizacyjnej (AB/NO/PDNO) i tytuł w jęz. pol. 
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KARTA ZGŁOSZENIA TEMATU PRACY NORMALIZACYJNEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Określenie zakresu tematycznego dokumentu normalizacyjnego 
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.................................................................................... 
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.................................................................................... 
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ZAWARTOŚĆ KARTY ZGŁOSZENIA TEMATU PRACY NORMALIZACYJNEJ 
 

Pole 1 – podać rodzaj opracowania (AB, NO, PDNO) i tytuł w języku polskim. 

Pole 2 – podać tytuł w języku angielskim (wymagane w przypadku NO/PDNO). 

Pole 3 – podać wykaz przewidywanych do wykorzystania podstawowych dokumentów źródłowych (krajo-
wych i zagranicznych, w tym NATO i UE) wraz z tytułami, na których opierać się będzie praca; nie podawać 
dokumentów pomocniczych, jedynie częściowo dotyczących proponowanego tematu. 

Pole 4 – podać uzasadnienie potrzeby opracowania dokumentu normalizacyjnego na podstawie rozpoznania 
potrzeb resortu obrony narodowej w zakresie osiągania standardów technicznych przez Siły Zbrojne RP lub 
priorytetów wynikających z planowania obronnego NATO; uzasadnienie powinno zawierać zwięzłe informacje 
określające cel lub priorytet Sił Zbrojnych, którego dotyczy praca, powinno odwoływać się do obowiązujących 
w resorcie ON przepisów prawnych w tym obszarze tematycznym; w przypadku NO (PDNO) należy jedno-
znacznie sformułować przedmiot normalizacji. 

Pole 5 – podać wykonawcę pracy normalizacyjnej; należy wskazać instytucję (komórkę, jednostkę organiza-
cyjną, inny podmiot) oraz koordynatora pracy. 

Pole 6 – podać zakres tematyczny dokumentu normalizacyjnego – przewidywany spis rozdziałów charaktery-
zujący jednoznacznie zawartość proponowanego opracowania; podstawą do określenia zakresu tematycz-
nego dokumentu normalizacyjnego powinien być temat oraz związany z nim przedmiot normalizacji; zakres 
tematyczny dokumentu normalizacyjnego powinien wynikać z rozpoznania przeprowadzonego w danej dzie-
dzinie normalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb resortu ON, a ponadto uwzględniać istniejące i 
będące w trakcie opracowywania normy i podręczniki normalizacji obronnej. 

Pole 7 – podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia pracy, uwzględniając czas niezbędny na czyn-
ności wynikające z procedury normalizacyjnej (opiniowanie, kontrolę, rozpatrywanie przez podkomitet i komi-
tet).  

Pole 8 – podać wykaz instytucji (potencjalnych użytkowników, producentów oraz innych zainteresowanych 
jednostek), z którymi należy uzgodnić opracowany dokument normalizacyjny. 

 

UWAGA W przypadku braku miejsca do wypełnienia określonej pozycji, dopuszcza się uzupełnienie formularza 
załącznikiem do karty zgłoszenia tematu pracy normalizacyjnej.  
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Załącznik D do RPNO-01:2018 

 

MINISTERSTWO  OBRONY  NARODOWEJ 
WOJSKOWE CENTRUM NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI 

 
     „Z A T W I E R D Z A M”       
       SEKRETARZ STANU 

W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ 
 
 
                 ........................................ 

         dnia .............................  .......... r. 
 
 

 

 PROGRAM PRAC NORMALIZACYJNYCH  

MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ 
 

NA LATA rrrr – rrrr+2  
 

 
                                          DYREKTOR 

                       WOJSKOWEGO CENTRUM 
                NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI 
           
              

                     .......................................... 
Warszawa  

............  
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PROGRAM PRAC NORMALIZACYJNYCH MON NA LATA   rrrr  - rrrr+2 
W ZAKRESIE TEMATYCZNYM............................................................................................................... 

           (nazwa Komitetu) 
 
 
 

Lp. Nr tematu Nazwa tematu 

C
ha

ra
kt

er
  

op
ra

co
w

an
ia

 

W
yk

or
zy

st
an

e 
no

rm
y 

 
i d

ok
um

en
ty

 
za

gr
an

ic
zn

e 

rrrr rrrr+1 rrrr+2 

R
od

za
j  

op
ra

co
w

an
ia

 

Uwagi 

I II I II I II 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Objaśnienia: 

 rrrr –  oznacza pierwszy rok obowiązywania programu  

 rrrr+2 – oznacza ostatni rok obowiązywania programu (cyklu 3–letniego) 

 w kolumnie nr 2 należy podać numer identyfikacyjny tematu normalizacyjnego w programie prac normalizacyjnych; numer ten składa się z trzech ele-
mentów, tj. roku wprowadzenia do programu, oznaczenia podkomitetu, numeru porządkowego tematu według kolejności zgłoszeń spośród  
wszystkich zgłoszonych tematów  

Przykłady numerów tematów w KT 176 – 03/6/12; 04/3/16;  w KT-176 poszczególne podkomitety tematyczne oznaczono przyporządkowanymi im 
numerami 
 
Przykłady numerów tematów w WKN – 03/J/15; 03/N/16; 04/L/23;  w WKN poszczególne podkomitety tematyczne oznaczono następującymi 
literami:   a) podkomitet wojsk lądowych – G, 
     b) podkomitet sił powietrznych – A, 
     c) podkomitet marynarki wojennej – N, 
     d) podkomitet logistyki sił zbrojnych – L, 
     e) podkomitet połączonych działań rodzajów sił zbrojnych – J, 
     f)  podkomitet  terminologii wojskowej – T, 
     g) podkomitet  medycyny wojskowej – M. 

 

 w kolumnie nr 4 należy podać informację o charakterze opracowania poprzez wpisanie odpowiednich oznaczeń literowych: 

„N” – dla tematów dotyczących nowo opracowywanych Norm Obronnych, podręczników normalizacji obronnej lub prac analityczno-badawczych, 

„R” – dla tematów stanowiących aktualizację Norm Obronnych (podręczników normalizacji obronnej), 

„C” – dla tematów przewidywanych jako podstawa do certyfikacji, 

„P” – dla tematów poddawanych przeglądowi po 5 latach od zatwierdzenia (dotyczy Norm Obronnych i podręczników normalizacji obronnej). 

 

 w kolumnie nr 12 należy podać rodzaj opracowania poprzez wpisanie odpowiednich oznaczeń literowych: 

„NO”     – dotyczy nowej Normy Obronnej,   „PDNO”      – dotyczy nowego podręcznika normalizacji obronnej, 

„NO-A”  – dotyczy zmiany do Normy Obronnej,   „PDNO-A”  – dotyczy zmiany do podręcznika normalizacji obronnej, 

„NO-AC”  – dotyczy poprawki do Normy Obronnej,   „PDNO-AC” – dotyczy poprawki do podręcznika normalizacji obronnej, 

„NO-N”  – dotyczy nowelizacji Normy Obronnej,   „PDNO-N” – dotyczy nowelizacji podręcznika normalizacji obronnej, 

„AB”   – dotyczy pracy analityczno-badawczej. 
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Załącznik E do RPNO-01:2018 

MINISTERSTWO  OBRONY  NARODOWEJ 
WOJSKOWE CENTRUM  NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN PRAC NORMALIZACYJNYCH 

MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ 
 

NA ......... ROK 
 
 

                                                                                                                      
             

 
 
 

Warszawa 
.............  r. 

„ZATWIERDZAM” 
 

SEKRETARZ STANU 
W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ 

 
 
 

    Warszawa, dnia ……………….… ……….. r. 
 

 
DYREKTOR 

WOJSKOWEGO CENTRUM  
NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI 

 
……………………………………….. 
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PLAN PRAC NORMALIZACYJNYCH MON NA rrrr ROK 
W ZAKRESIE TEMATYCZNYM............................................................................................................... 

(nazwa Komitetu) 
 
 

 

Lp. Nazwa tematu 
Nr 

tematu 

Rodzaj 
i charakter 

opracowania 

Planowany  
termin  

realizacji 

Koszt [zł] planowany 
lub szacunkowy 

w  rrrr r. 

Wykonawca  
opracowania 

Wykorzystane normy  
i dokumenty 
zagraniczne 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nazwa i nr podkomitetu 

1.         

2.         

3.         
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Załącznik F do RPNO-01:2018 

      
 ....................................                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(oznaczenie komitetu)                                                                         (nazwa komitetu)                  
 
Podkomitet  . . . . . .               ds.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .   
               (oznaczenie podkomitetu) 

 
 

ZESTAWIENIE UWAG Z ANKIETY ADRESOWANEJ 

 
 
 
zgłoszonych do pr .................2)  -. . . .- A . . . . . 
            (numer) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 

. . . .  

(tytuł) 

 
 

Lp. 
Uwaga do  

punktu  
projektu 

Jednostka (osoba) 
zgłaszająca uwagę 

Treść uwagi 
Stanowisko prowadzą-

cego projekt 
Stanowisko 
Podkomitetu 

1 2 3 4 5 6 

 

 
 

w kolejności 
punktów 

 
 

 
 

dopuszcza się ozna-
czenie jednostek 
skrótami według 

rozdzielnika ankiety 
adresowanej 

 
 

 

 
 

dopuszcza się zbiorcze 
stanowisko (w formie re-
feratu) stanowiące za-
łącznik do zestawienia, 
zawierające uzasadnie-

nie odrzucenia uwag 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(data , podpis i pieczęć Sekretarza Podkomitetu) 

 

 
 
 
 

                                                           
2) Wpisać odpowiednio NO, PDNO lub AB; w przypadku pracy AB numerem jest numer tematu według Programu prac 
normalizacyjnych MON 
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Załącznik A do RPNO-01:2004 
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 ....................................                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(oznaczenie komitetu)                                                                         (nazwa komitetu)                  
 
Podkomitet  . . . . . .               ds.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .   
               (oznaczenie podkomitetu) 

 
 

ZESTAWIENIE UWAG  
Z KONTROLI REDAKCYJNEJ I NORMALIZACYJNEJ1) 

 
 
 
zgłoszonych do pr .................2)  -. . . .- A . . . . . 
            (numer) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 

. . . .  

(tytuł) 

 
 

Lp. 
Uwaga do  

punktu  
projektu 

Treść uwagi Stanowisko „prowadzącego projekt” 
Stanowisko 
Podkomitetu 

1 2 3 4 5 

 
 
 

w kolejności 
punktów 

 
 

 

 
 

dopuszcza się zbiorcze stanowisko 
(w formie referatu) stanowiące za-

łącznik do zestawienia, zawierające 
uzasadnienie odrzucenia uwag 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(data , podpis i pieczęć Sekretarza Podkomitetu) 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1) Dopuszcza się wykonanie zestawienia w poziomym układzie stronicy 

2) Wpisać odpowiednio NO, PDNO, praca AB 
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Załącznik A do RPNO-01:2004 

 
 

 

Załącznik G do RPNO-01:2018 

 
ZAWARTOŚĆ TECZKI AKT DOKUMENTU NORMALIZACYJNEGO 

 
 
G.1 Zawartość teczki akt 

Teczka akt dokumentu normalizacyjnego powinna zawierać dokumenty związane z opracowaniem, rozpo-
wszechnianiem i aktualizacją dokumentu normalizacyjnego, świadczące o przebiegu prac na poszczególnych 
etapach, podejmowanych decyzjach i powstających dokumentach, takie jak: 

 karta zgłoszenia tematu pracy normalizacyjnej, 

 kolejne projekty dokumentu normalizacyjnego (do ankiety, do kontroli, po kontroli) wraz  

z dokumentami towarzyszącymi, w tym z rozdzielnikiem ankiety adresowanej,  

zestawieniem uwag z ankiety adresowanej i kontroli itp., 

 korespondencja związana z opracowaniem normy/podręcznika (zmiany, poprawki), opinie  

o kolejnych projektach oraz protokoły posiedzeń podkomitetu i komitetu (lub wyciągi z tych protoko-

łów) dokumentujące decyzje podkomitetu i komitetu, 

 wniosek komitetu o zatwierdzenie normy (podręcznika), 

 egzemplarz zatwierdzonej normy (podręcznika) do wydruku (w postaci papierowej oraz  

elektronicznej) wraz z egzemplarzami kolejno zatwierdzanych zmian i poprawek, 

 kolejne propozycje wprowadzenia zmian lub poprawek do normy (podręcznika) lub jej  

unieważnienia (korespondencja w sprawie oceny aktualności normy/podręcznika,  

rozdzielnik ankiety i zestawieniem wypowiedzi ankietowych) oraz propozycje podkomitetu i wnioski 

Komitetu wynikające z przeglądu. 

Wszystkie dokumenty w teczce akt powinny być załączone w jednym egzemplarzu. Dodatkowe  
egzemplarze dokumentów (w tym na nośniku elektronicznym) mogą być przedstawiane przez  
wykonawców (wykonawcę) opracowania projektu normy/podręcznika (zmiany, poprawki) lub przeglądu normy 
(podręcznika), jeżeli wymóg ten został zastrzeżony w umowie. 

G.2 Układ dokumentów w teczce 

Dokumenty w teczce powinny być ułożone w porządku chronologicznym i opisane zgodnie z „wykazem doku-

mentów w teczce akt dokumentu normalizacyjnego”. 

G.3 Stronica tytułowa teczki akt normy (podręcznika) 

Stronica tytułowa teczki akt normy (podręcznika) oraz wykaz dokumentów powinny być zgodne z wzorami 

przedstawionymi na kolejnych stronicach niniejszego załącznika. 
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MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ 

TECZKA AKT DOKUMENTU NORMALIZACYJNEGO 
 

............1) -   -     -  /    
  

 ........................................................................ 
........................................................................ 
......................................................................... 

(tytuł normy/podręcznika)

  

KT 176 ds. .................................................. 
WKN 2) 

Nr ewidencyjny MON 

...................................................................... 

Sekretariat 

WCNJiK  
……………………………… 
………………………………   

Prowadzący projekt w WCNJiK 
 
 
....................................................................... 

Podkomitet  ........ (oznaczenie)..................   

ds............................................................................. 

tel. ........................... 

Autor opracowania 

.................................................................  

adres.............................................................. 
....................................................................... 
tel................................................................... 

Zatwierdzona:  Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr ...................................................................     

(Dz. Urz. Min. Obr. Nar. ...........................................)  Obowiązująca: od dnia ................................ 

Poprawka: 
........................................................................................................................................................... 

Decyzja/Nr/z dnia 

Zmiana: 

 ........................................................................................................................................................... 
Decyzja/Nr/z dnia 

Nowelizacja: 
........................................................................................................................................................... 

Decyzja/Nr/z dnia 

Wycofana: 
........................................................................................................................................................... 

Decyzja/Nr/z dnia 

    

                                                           
1) Wpisać odpowiednio NO lub PDNO 
2) Wpisać odpowiednio KT 176 lub WKN 
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WYKAZ DOKUMENTÓW W TECZCE AKT DOKUMENTU NORMALIZACYJNEGO 
 

Lp. Nazwa dokumentu 
Oznaczenie dokumentu lub 

numer pisma 
Data 

Liczba  
stronic 

1 2 3 4 5 
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Załącznik H do RPNO-01:2018 
 
 
 

............................ 
(oznaczenie komitetu) 

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ........................................ 1) 

........................................................................................... 

 
 

W związku z § 6 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. 
poz. 2038):   
 
 
................................................................................................................................... 

(nazwa i ew. numer komitetu) 

 
wnioskuje o zatwierdzenie ............................................................... 1) 
 

.......- .... - ...... 
 (numer normy/ podręcznika) 

     ................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 
(tytuł normy/podręcznika)  

 
 
Numer tematu w Programie prac normalizacyjnych MON: ..../..../...... 
 
Powyższy wniosek przyjęto uchwałą Komitetu z dnia .............., w oparciu o wyniki prac prze-

prowadzonych w Podkomitecie  ................ ds. ............................................................... 

 
 
Opinia WCNJiK w załączeniu. 
 
 

 
 
 
 
 
 

............................................................................................ 
(pieczęć, data i podpis Sekretarza Komitetu) 

 

 
 
 
 
 
 

................................................................................................ 
(pieczęć, data i podpis Przewodniczącego Komitetu) 

 

 
 

                                                           
1) Wpisać odpowiednio „Normy Obronnej” lub „podręcznika normalizacji obronnej”. 
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Do wniosku o zatwierdzenie ........................................................... 1) 
 
 
 

.......  - . . - . . . . . . . 
(numer normy/ podręcznika) 

 
 
 
Opinia Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji 
 
 
WCNJiK stwierdza, że wniosek o zatwierdzenie ...........................................................1) 

........... - . . - . . . .2) został - nie został3) przygotowany zgodnie z obowiązującymi procedurami 

i proponowane zatwierdzenie ........................................ 1) odpowiada - nie odpowiada3) wy-

maganiom stawianym ........................................... 4). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

.......................................................................................... 
(data i podpis osoby kontrolującej) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

.......................................................................................... 
           (data i podpis Szefa Oddziału Normalizacji WCNJiK) 

 

  
 
 
 
 

..................................................................... 
                   (pieczęć, data i podpis Dyrektora WCNJiK) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1) Wpisać odpowiednio „Normy Obronnej” lub „podręcznika normalizacji obronnej”. 
2) Wpisać numer „Normy Obronnej” lub „podręcznika normalizacji obronnej”. 
3) Niepotrzebne skreślić. 

4) Wpisać odpowiednio „Normie Obronnej” lub „podręcznikowi normalizacji obronnej”. 
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Załącznik I do RPNO-01:2018 

     

 
............................ 
(oznaczenie komitetu) 

WNIOSEK O  

 
......................................................................................................................... 1) 

 
 
Na podstawie pkt. 6.8.12 decyzji Nr ....../MON Ministra Obrony Narodowej z dnia ........ 2018 

r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w resorcie Obrony Narodowej reguł prac norma-

lizacyjnych, wprowadzającą do stosowania RPNO – 01:2018  

 

............................................................................................................................................... 
(nazwa i ew. numer komitetu) 

 

wnioskuje o ................................................................................................................................................ 
1)2)

 
 
 

....... – .. - ........ 
 (numer normy/ podręcznika) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 
(tytuł normy/ podręcznika)  

 
 
 
Powyższy wniosek przyjęto uchwałą Komitetu z dnia ............, w oparciu o wyniki prac 

przeprowadzonych w Podkomitecie  .................... ds. .........  

................................................................................................................................... 

 
Opinia WCNJiK w załączeniu. 
 

 
 
 
 
 

............................................................................................ 
(pieczęć, data i podpis Sekretarza Komitetu) 

 

 
 
 
 
 

................................................................................................ 
(pieczęć, data i podpis Przewodniczącego Komitetu) 

 

 
 

                                                           

1) Wpisać odpowiednio: „pozostawienie bez zmian”, „wycofanie”, „wprowadzenie poprawki”, „wprowadzenie zmiany”, „no-
welizację”. 

2) Wpisać odpowiednio „Normy Obronnej” lub „podręcznika normalizacji obronnej”. 
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Do wniosku o ..................................................................................................................
 1) 2)

 
 

....... - .. - ........ 
 (numer normy/ podręcznika) 

 
 
 
 
Opinia Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji 
 
 
 
WCNJiK stwierdza, że wniosek o .....................................................................................1) 2) 

....... - . . - . . . . . . 3). został - nie został 4) przygotowany po przeprowadzeniu czynności 

zgodnie z obowiązującą procedurą. 

 
 

 
 
 
 
 
 

.......................................................................................... 
(data i podpis osoby kontrolującej) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

.......................................................................................... 
            (data i podpis Szefa Oddziału Normalizacji WCNJiK) 

 

  
 
 
 

..................................................................... 
                   (pieczęć, data i podpis Dyrektora WCNJiK) 

 
 
 
 
 

 

                                                           
1) Wpisać odpowiednio: „pozostawienie bez zmian”, „wycofanie”, „wprowadzenie poprawki do”, „wprowadzenie zmiany 
do”, „nowelizację” 

2) Wpisać odpowiednio „Normy Obronnej” lub „podręcznika normalizacji obronnej” 

3) Wpisać numer Normy Obronnej lub podręcznika normalizacji obronnej 

4) Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik J do RPNO-01:2018 

PROCEDURA OCENY AKTUALNOŚCI 
NORM OBRONNYCH (PODRĘCZNIKÓW NORMALIZACJI OBRONNEJ) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WNIOSEK KOMITETU 

Wniosek o przeprowadzenie oceny aktualności  
dokumentu   

Uruchomienie ankiety adresowanej 

Przygotowanie zestawienia uwag z ankiety  

Rozpatrzenie propozycji podkomitetu  

Dyrektor WCNJiK 

Zlecenie opracowania: 
 
- poprawki do NO/PDNO 
- zmiany do NO/PDNO 
- nowelizacji NO/PDNO 
- wycofania NO/PDNO

Odesłanie do Komitetu 

Decyzja  

NIE TAK 

WCNJiK 

Komitet 

WCNJiK  

Sekretariat pod-
komitetu 

Pozostawienie bez zmian NO/PDNO 
Poprawka do NO/PDNO 
Zmiana do NO/PDNO 
Nowelizacja NO/PDNO 
Wycofanie NO/PDNO 

Rozpatrzenie uwag z ankiety  
Podkomitet 
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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot i zakres stosowania 

W niniejszych regułach określono strukturę i zasady redagowania Norm Obronnych, zwanych dalej „normami”, 
podręczników normalizacji obronnej, zwanych dalej „podręcznikami”, prac analityczno-badawczych 
opracowywanych w resorcie obrony narodowej, a także dodatkowych elementów norm i podręczników 
wydawanych w formie odrębnych publikacji. 

Reguły dotyczą również projektów wymienionych wyżej dokumentów. 

1.2 Powołania normatywne 

PN-C-01000 Związki organiczne – Zasady budowy nazw 

PN-C-01055:1981 Analiza chemiczna – Wytyczne wykonywania badań 

PN-EN 45020:2009 Podstawy działalności normalizacyjnej – Normalizacja i dziedziny związane  
– Terminologia ogólna  

PN-ISO 690 (wszystkie części) Bibliografia załącznikowa 

PN-ISO 10241-1:2014-12 Normy terminologiczne – Opracowanie i układ 

PN-V-02000 Kodyfikacja wyrobów obronnych – Zasady ogólne 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. poz. 
1638, z późn. zm.). 

RPNO-01:2018 Reguły prac normalizacyjnych w resorcie obrony narodowej – Programowanie, 
opracowywanie, rozpowszechnianie i aktualizacja resortowych dokumentów normalizacyjnych. 

Zarządzenie Nr 40 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie 
nadawania numerów i rejestrowania Norm Obronnych oraz podręczników normalizacji obronnej1. 

2 Ogólne wskazania metodyczne 

2.1. Celem normy (podręcznika) jest ułatwienie realizacji zadań wynikających z istniejących potrzeb, poprzez 
tworzenie wzorcowych rozwiązań. Norma (podręcznik) powinna zawierać postanowienia wystarczające do 
osiągnięcia zamierzonego celu, w granicach wyznaczonych przez zakres przedmiotowy normy (podręcznika) 
oraz przewidywany zakres jej stosowania. 

2.2 Postanowienia normy (podręcznika) powinny opierać się na podstawach naukowych oraz danych 
sprawdzonych pod względem słuszności technicznej, ekonomicznej i użytkowej. Powinny one uwzględniać 
aktualny stan wiedzy oraz poziom techniki osiągnięty lub możliwy do osiągnięcia w najbliższym czasie. 

Każde postanowienie powinno być możliwe do realizacji oraz sprawdzalne. 

2.3 Zawarte w normie (podręczniku) postanowienia należy redagować w sposób jednoznaczny i zrozumiały 
oraz ujmować w taki sposób, aby w stosownych przypadkach można się było na nie powoływać w przepisach 
i innych dokumentach oraz aby mogły one stanowić podstawę do certyfikacji. 

W normach (podręcznikach) o podobnej tematyce należy stosować podobne sformułowania, kryteria 
klasyfikacji, wymagania i metody badań. Wymagana jest jednolitość układu, redakcji i terminologii, zarówno 
w ramach jednej normy, jak i wszystkich norm związanych tematycznie. 

2.4 Postanowienia normy powinny być niesprzeczne z innymi postanowieniami tej samej normy (podręcznika). 

Postanowienia norm (podręczników) powinny być niesprzeczne z obowiązującymi przepisami oraz przyjętymi 
do stosowania innymi normami (podręcznikami) i zaleceniami międzynarodowymi. 

Zgodność postanowień podstawowych w całym zbiorze norm (podręczników) należy osiągać przez 
przystosowanie tekstu każdej normy do już istniejących norm podstawowych, szczególnie dotyczących: 

 znormalizowanej terminologii, 

 wielkości fizycznych, jednostek miar, symboli, 

                                                      
1 Dokument dostępny w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji 



5 

 rysunku technicznego, 

 symboli graficznych, 

 tolerancji i pasowań, 

 metod statystycznych, 

 niezawodności, 

 jakości, 

 bezpieczeństwa, 

 warunków środowiskowych, 

 warunków przeprowadzania prób środowiskowych. 

2.5 W celu umożliwienia stwierdzenia zgodności z normą użytkownik powinien być w stanie zidentyfikować 
wymagania, które jest obowiązany spełnić. Użytkownik powinien również być w stanie odróżnić te wymagania 
od innych postanowień, które dają mu pewną swobodę wyboru. 

2.6 Każdy normalizowany temat powinien być objęty odrębną normą (jej częścią) lub podręcznikiem. Podziału 
normy na części należy dokonać wtedy, gdy ułatwi to jej stosowanie, tzn. gdy: 

 poszczególne części normy mają służyć jako podstawa certyfikacji lub będą powołane w przepisach, 

 przewidywana norma byłaby zbyt obszerna. 

Nie stosuje się podziału podręcznika na części. 

2.7 Przed przystąpieniem do konstruowania struktury i redagowania treści normy (podręcznika) należy: 

 określić cel i zakres stosowania normy (podręcznika), 

 określić wszystkie aspekty przedmiotu normalizacji niezbędne do całkowitego wyczerpania 
zagadnienia objętego normą (podręcznikiem), 

 ustalić tytuł normy (podręcznika). 

2.8 Aspekty interesujące różnych użytkowników (wytwórców, jednostki certyfikujące, dowódców wojskowych, 
organy administracji rządowej itp.), takie jak terminologia, wymagania (np. dotyczące zdrowia, 
bezpieczeństwa, eksploatacji, obsługi i serwisu), metody badań, zasady projektowania, zasady instalowania, 
ocena jakości, procedury i zasady działania wojsk, itp., wyodrębnia się w oddzielnych normach (częściach 
normy) lub podręcznikach (ich rozdziałach). 

2.9 Normę (podręcznik) należy opracować z zachowaniem jednolitej struktury, stylu i stosowanej terminologii. 
Każdemu terminowi należy przypisać tylko jedno znaczenie. Należy unikać postanowień zbędnych, np. 
uzasadnień, omawiania zagadnień ubocznych, wyprowadzania wzorów. 

W przeciwieństwie do normy, zawartość podręcznika może być bardziej ogólna i dotyczyć szerszego obszaru 
zastosowań oraz może zawierać postanowienia fakultatywne i sformułowania opisowe. 

2.10 Zagadnienia raz omówionego w normie (podręczniku) nie należy powtarzać w jej dalszej treści. W razie 
konieczności należy powołać się na odpowiednie postanowienie, w którym już omówiono zagadnienie. 

3 Struktura Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) 

3.1 Stopnie podziału normy (podręcznika) 

3.1.1 W celu ułatwienia zrozumienia i stosowania oraz zapewnienia przejrzystości, normę (podręcznik) należy 
podzielić według odpowiednich stopni podziału. Podział powinien być uzależniony wyłącznie od zawartości 
normy (podręcznika) i należy go określać indywidualnie dla każdej normy (podręcznika) lub dla grupy norm 
(podręczników) o podobnej tematyce. 

3.1.2 Treść normy (podręcznika) dzieli się na numerowane części (dotyczy wyłącznie normy), rozdziały 
i podrozdziały zapewniające jej logiczną budowę, ułatwiające jej zrozumienie oraz pozwalające na właściwe 
powoływanie określonych postanowień normy (podręcznika). 
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3.1.3 Przy ustalaniu podziału treści normy (podręcznika) należy przestrzegać zasad dotyczących 
wyodrębniania na jej poszczególnych stopniach podziału (częściach, rozdziałach itp.) określonych aspektów 
normalizowanego przedmiotu. 

3.1.4 Nazwy poszczególnych stopni podziału normy (podręcznika) i ich numerację podano w tablicy 1. 

Przykład numeracji stopni podziału treści normy (podręcznika), w tym również treści części normy, przy 
zastosowaniu różnych stopni podziału podano w załączniku A. 

Tablica 1 – Nazwy stopni podziału normy (podręcznika) i ich numeracja 

Nazwa Przykład numeracji Opis wg 

Część1) NO........–1 3.2.1 

Rozdział 1 3.2.2 

Podrozdział 1.1 

3.2.3 

Podrozdział niższego rzędu 1.1.1 

Punkt 

(Podrozdział niższego rzędu 
niepodlegający podziałowi) 

1.1.1.1 3.2.4 

Akapit bez numeru 3.2.5 

Wyliczenie –; a); 1) 3.2.6 

Załącznik A 

3.2.7 Rozdział załącznika A.1 

Podrozdział (punkt) załącznika A.1.1.1 

1) Dotyczy wyłącznie Normy Obronnej 

3.2 Opis stopni podziału normy (podręcznika) 

3.2.1 Część 

3.2.1.1 Część jest elementem struktury normy wydawanym w formie odrębnej publikacji i stanowi jeden 
z określonej liczby dokumentów opatrzonych wspólnym numerem i tytułem (nadtytuł i tytuł główny), 
składających się na całość normy. 

3.2.1.2 Poszczególne części należy numerować kolejno, zgodnie z przyjętym podziałem treści normy oraz 
zgodnie z zarządzeniem, o którym mowa w 1.2. 

3.2.1.3 Stosuje się dwa sposoby podziału normy na części: 

– według pierwszego, każda część dotyczy szczególnego aspektu przedmiotu normalizacji i może 
występować samodzielnie, 

– według drugiego, aspekty wspólne przedmiotu normalizacji podawane są w części 1, a aspekty 
szczególne (które mogą modyfikować lub uzupełniać aspekty wspólne i dlatego nie mogą występować 
samodzielnie) podawane są w odrębnych częściach. 

PRZYKŁAD 1 
   Część 1: Terminy i definicje 
   Część 2: Wymagania 
   Część 3: Metody badań 
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PRZYKŁAD 2 
   Część 1: Zasady ogólne 
   Część 2: Zasady szczegółowe podczas transportu drogowego 
   Część 3: Zasady szczegółowe podczas transportu kolejowego 
   Część 4: Zasady szczegółowe podczas transportu po drogach wodnych 

3.2.1.4 Części oraz ich tytuły należy redagować i wydawać zgodnie z zasadami odnoszącymi się do norm, 
przy czym nie przewiduje się ich dalszego podziału na kolejne części. 

W przedmowie do pierwszej części należy podać informację o zamierzonej strukturze normy. W przedmowie 
do każdej części wchodzącej w skład serii należy powołać się na tytuły wszystkich pozostałych części, o ile są 
znane. 

3.2.2 Rozdział 

3.2.2.1 Rozdział jest podstawowym elementem struktury normy (podręcznika), w tym również części normy, 
obejmującym jej treść normatywną. 

3.2.2.2 Rozdział należy numerować kolejno i wyłącznie cyframi arabskimi. 

3.2.2.3 Rozdział powinien mieć swój tytuł, umieszczany po numerze rozdziału w tym samym wierszu, który 
rozpoczyna się wielką literą, wyraźnie oddzielony od numeru, a na jego końcu nie stawia się kropki. 

Rozdział pierwszy powinien mieć tytuł „Wstęp” i obejmować (w podrozdziałach) wszystkie elementy nie 
zawierające wymagań (np. od „zakresu normy” do „symboli i form skróconych terminów” wg tablicy 2). Kolejne 
rozdziały powinny obejmować następujące po sobie elementy normy (podręcznika). 

Dopuszcza się układ, w którym każdy z elementów wg tablicy 2 podawany jest w odrębnym rozdziale, przy 
czym wówczas rozdziałem pierwszym powinien być zakres normy (podręcznika). 

Nie dopuszcza się rozdzielania tytułu od treści, przy przenoszeniu tekstu na kolejną stronicę normy 
(podręcznika). 

3.2.3 Podrozdział 

3.2.3.1 Podrozdziały należy wyodrębniać tylko wtedy, gdy możliwe jest wyodrębnienie co najmniej dwóch 
podrozdziałów. 

3.2.3.2 Podrozdziały należy numerować stosując cyfry arabskie. Numer podrozdziału wyższego rzędu 
powinien poprzedzać kolejną liczbę porządkową podrozdziału niższego rzędu, a poszczególne liczby 
w numerze powinny być rozdzielane kropką. Przykłady numeracji podano w tablicy 1 oraz w załączniku A. 

Podrozdział pierwszego rzędu (np. 1.1, 1.2 itd.) może być podzielony na podrozdziały drugiego rzędu (np. 
1.1.1, 1.1.2 itd.) i dalsze, aż do piątego (np. 1.1.1.1.1.1), jako ostatniego. 

3.2.3.3 Podrozdział niższego rzędu powinien być wyraźnie oddzielony od podrozdziału wyższego rzędu. 
Między podrozdziałem niższego rzędu i wyższego rzędu nie należy zamieszczać żadnego tekstu. 

Podrozdziały pierwszego rzędu powinny mieć tytuły, podawane bezpośrednio za ich numerami, wyodrębniane 
analogicznie do tytułów rozdziałów i umieszczane w osobnym wierszu. 

3.2.4 Punkt 

3.2.4.1 Punkt jest podrozdziałem niższego rzędu niepodlegającym dalszemu podziałowi na kolejne 
podrozdziały. W miarę potrzeby, w każdym punkcie można wyodrębnić, przez wyliczenie, fragmenty tekstu, 
jak również można kontynuować podział tekstu na nienumerowane akapity. 

Punkt może być podawany z tytułami lub bez tytułów, jednakże sposób podawania powinien być jednolity 
w obrębie danego podrozdziału, a sam tytuł zamieszczony bezpośrednio za numerem punktu w tym samym 
wierszu, analogicznie do tytułu rozdziału i podrozdziału. 

3.2.4.2 Punkt numeruje się według zasad stosowanych w numeracji podrozdziałów – przykłady numeracji 
podano w tablicy 1 oraz w załączniku A. 

3.2.4.3 Jeżeli punkt jest wyodrębniany wyłącznie przez podanie jego numeru (bez tytułu), tekst punktu 
powinien rozpoczynać się bezpośrednio po numerze punktu – w tym samym wierszu, po odstępie. 
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Numer punktu wraz z tytułem (jeżeli tytuł jest podawany) powinien być wyraźnie wyróżniony w tekście normy 
(podręcznika) grubością czcionki. 

PRZYKŁAD Punkt podawany bez tytułu: 

2.5.4.8 Wydzielony element normy (podręcznika) zawierający treść wg... 

3.2.5 Akapit 

Akapit jest nienumerowanym fragmentem tekstu, wyróżnianym na każdym stopniu podziału normy 
(podręcznika) i należy go wyraźnie oddzielić odstępem od pozostałego tekstu. 

3.2.6 Wyliczenia 

3.2.6.1 Wyliczenia służą wprowadzaniu do treści normy (podręcznika) wykazów przedmiotów, terminów itp. 
lub wyszczególnianiu właściwości wyrobów, charakterystyk itp.  

Wyliczenia należy wprowadzać pełnym zdaniem lub fragmentem zdania, na którego końcu należy zamieścić 
dwukropek, a pod nim – od nowego wiersza – podać poszczególne pozycje wykazu. 

3.2.6.2 Przed każdą pozycją wykazu należy umieścić myślnik, a jeżeli jest potrzebna identyfikacja pozycji, np. 
w celu ułatwienia powołań – małą literę z nawiasem okrągłym. Każda pozycja wykazu powinna być wyróżniona 
w tekście wcięciem w stosunku do marginesu tekstu podstawowego. 

Do wykonania wykazu należy posługiwać się funkcją automatycznych punktorów w edytorze tekstów MS 
Word. 

W razie potrzeby dalszego podziału, np. podania kolejnych wyliczeń, należy stosować myślniki lub cyfry 
arabskie z nawiasem okrągłym, z kolejnym wcięciem. 

PRZYKŁAD 1 

Drgania w urządzeniu mogą być spowodowane przez: 

 brak wyważenia części wirujących, 

 nieznaczne odkształcenie korpusu, 

 luzy w łożyskach kulkowych, 

 obciążenia aerodynamiczne. 

PRZYKŁAD 2 

Załączniki informacyjne mogą zawierać: 

1) tablice i rysunki, 

2) wzory formularzy omawianych w normie (podręczniku), 

3) wzorce przedmiotu normy (podręcznika), do których należy zaliczyć: 

a) katalogi barw, 

b) wzorce tkanin. 

3.2.7 Załącznik 

3.2.7.1 Załączniki dzielą się na: 

 normatywne, które zawierają postanowienia normatywne, uzupełniające względem tych podanych 
w zasadniczej części dokumentu, 

 informacyjne, które zawierają informacje wspomagające rozumienie lub stosowanie dokumentu (nie 
zawierają wymagań). 

 

3.2.7.2 Każdy załącznik powinien mieć własne oznaczenie i tytuł oraz własny podział i numerację wewnętrzną, 
łącznie z numeracją tablic, rysunków i odsyłaczy. 



9 

3.2.7.3 Oznaczenie załącznika powinno być zamieszczone na jego pierwszej stronicy, w prawym górnym 
narożniku i powinno składać się z: 

a) nagłówka, czyli wyrazu „Załącznik” i wielkiej litery alfabetu łacińskiego, oznaczającej kolejność 
załącznika, wyraźnie wyróżnionego w tekście normy (podręcznika) wysokością i grubością czcionki, 

b) napisu określającego charakter załącznika (normatywny lub informacyjny), podawanego w nawiasie 
okrągłym bezpośrednio, za pomocą twardej spacji, pod oznaczeniem podanym wg 3.2.7.2a). 

PRZYKŁAD 1 

NO-91-A401:2002                                                                              23 

 

Załącznik A 
(normatywny) 

 

Wszystkie załączniki należy oznaczać kolejnymi wielkimi literami alfabetu łacińskiego, rozpoczynając od litery 
A, w kolejności ich powołania w treści normy (podręcznika) oraz zamieszczać w kolejności oznaczenia. 

W przypadku załączników zamieszczanych na jednej stronicy normy (podręcznika) oznaczenie kolejnego 
załącznika należy zamieścić z prawej strony, bezpośrednio pod linią kończącą treść poprzedniego załącznika. 

PRZYKŁAD 2 

……… może to również być postanowienie samodzielne. 

 

 

Załącznik B 
(normatywny) 

 

3.2.7.4 Tytuł załącznika należy podawać (pod oznaczeniem załącznika) pośrodku stronicy, oddzielony od 
oznaczenia i treści prześwitem.  

Tytuł należy podawać wielkimi literami, odpowiednio wyróżnionymi w tekście – grubością i wielkością czcionki. 

3.2.7.5 W przypadku wprowadzania podziału załącznika na rozdziały (podrozdziały itp.), numery 
poszczególnych elementów, powinny być poprzedzone wyróżnikiem literowym załącznika. 

Wyróżnik literowy danego załącznika należy podawać również przed numerami tablic i rysunków 
zamieszczanych w danym załączniku. 

Przykład numeracji treści załącznika, przy zastosowaniu różnych stopni podziału porządkowego, podano 
w załączniku A. 

3.3 Podział tematyczny normy (podręcznika) 

3.3.1 W strukturze normy (podręcznika), ze względu na charakter (normatywny lub informacyjny), wyróżnia 
się: 

a) elementy informacyjne wstępne – identyfikujące normę (podręcznik), charakteryzujące jej treść, 
wyjaśniające jej podstawy oraz ilustrujące przebieg opracowania normy (podręcznika) i jej związki 
z innymi normami (podręcznikami), 

b) elementy normatywne ogólne i techniczne – zawierające istotne postanowienia, których 
przestrzeganie jest niezbędne do stwierdzenia zgodności z normą (podręcznikiem), 

c) elementy informacyjne uzupełniające – zawierające dodatkowe informacje ułatwiające zrozumienie 
normy (podręcznika) i korzystanie z niej. 

3.3.2 Ramowy układ elementów normy (podręcznika) podano w tablicy 2, przy czym występowanie w normie 
(podręczniku) poszczególnych elementów, ich układ oraz kolejność występowania mogą być różne dla 
poszczególnych opracowań i powinny wynikać wyłącznie z ich zakresu tematycznego. 
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Tablica 2 – Ramowy układ elementów normy (podręcznika) 

Rodzaj elementu Element normy Opis wg 

Informacyjny wstępny 

Stronica tytułowa 4.1.1 

Przedmowa 4.1.3 

Spis treści 4.1.4 

Normatywny 

Ogólny 

Tytuł 4.2.1 

Zakres normy (podręcznika) 4.2.2 

Powołania normatywne 4.2.3 

Techniczny 

Terminy i definicje 4.3.1 

Symbole i formy skrócone terminów 4.3.2 

Wymagania 4.3.3 

Pobieranie próbek 4.3.4 

Metody badań 4.3.5 

Klasyfikowanie, kodowanie i oznaczanie 4.3.6 

Znakowanie, etykietowanie i pakowanie 4.3.7 

Transport i przechowywanie 4.3.8 

Wytyczne, zasady, procedury* 4.3.9 

Załączniki normatywne 4.3.10 

Informacyjny uzupełniający 
Załączniki informacyjne 4.4.1 

Bibliografia 4.4.2 

* W zależności od przedmiotu normalizacji. 

3.4 Układ normy (podręcznika) 

3.4.1 Układ normy (podręcznika), w tym rozmieszczenie poszczególnych elementów, jak rozdziały, punkty, 
uwagi, przykłady itp., powinien być zgodny z wzorem określonym w załączniku B. 

3.4.2 Numery i tekst poszczególnych elementów normy (podręcznika), tj. rozdziałów, podrozdziałów itp. oraz 
tekst wyodrębnionych elementów wstępnych, jak np. przedmowa, powinny być wyrównane do lewego 
marginesu. 

Odsunięte od marginesu, z wcięciem przynajmniej trzyliterowym, powinny być wyłącznie wyliczenia. 

3.4.3 Rozmieszczenie tekstu na numerowanych stronicach normy (podręcznika) powinno być zgodne 
z wzorem określonym w załączniku C. 

3.4.4 W tekście normy (podręcznika) można stosować przypisy dolne. Umieszcza się je na tej samej stronie 
co treść, do której się odnoszą, poniżej pola tekstu ograniczonego separatorem mającym postać cienkiej 
poziomej linii, wykorzystując funkcję automatycznego wstawiania przypisów w edytorze tekstów MS Word. 
Przypis stosuje się w celu wyjaśnienia określonego zapisu, uzupełnienia informacji lub wskazania, w którym 
źródle zostały zawarte dodatkowe informacje lub skąd te informacje pochodzą. Cały tekst przypisu należy 
zapisywać czcionką Arial 9. 
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3.4.5 Układ i treść normy terminologicznej powinny być zgodne z PN-ISO 10241-1:2014-12. Nie opracowuje 
się terminologicznych podręczników normalizacji obronnej. 

4 Redagowanie Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) 

4.1 Elementy informacyjne wstępne 

4.1.1 Stronica tytułowa 

4.1.1.1 Stronicy tytułowej nie numeruje się, ale liczy się ją jako pierwszą w ogólnej liczbie stronic normy 
(podręcznika), za wyjątkiem publikacji niejawnych. 

4.1.1.2 Stronica tytułowa powinna zawierać tytuł normy (podręcznika) oraz jej numer. 

4.1.1.3 Dodatkowe elementy normy (podręcznika) przewidziane do wydawania w formie odrębnych publikacji, 
jak np. „Zmiana do normy (podręcznika)” czy „Poprawka do normy (podręcznika)” mają własne stronice 
tytułowe. 

4.1.1.4 Układ i zawartość (wraz z wielkością czcionek) stronicy tytułowej powinny być zgodne z przykładami 
przedstawionymi w załączniku D. 

4.1.1.5 W polu „Zastępuje” należy podać pełny numer normy (podręcznika) lub numery norm (podręczników), 
które zostały zastąpione zatwierdzoną normą (podręcznikiem) w całości (wraz ze zmianami oraz poprawkami). 
W przypadku dużej liczby zastępowanych norm (podręczników) lub częściowego zastąpienia normy 
(podręcznika) w pole należy wpisać tekst „Patrz przedmowa”. W przedmowie należy podać informacje 
o zastępowanych normach (podręcznikach) lub ich postanowieniach zgodnie z postanowieniami wg 4.1.3. 

4.1.1.6 Po skrócie „nr ref.” (nad dolną ramką) należy podać w zapisie ciągłym pełny numer normy 
(podręcznika) lub części normy, wraz z datą w formacie czterocyfrowym, podaną po dwukropku. 

4.1.2 Numer normy (podręcznika) 

4.1.2.1 Numer normy (podręcznika) nadaje się zgodnie z zarządzeniem wymienionym w 1.2. 

4.1.2.2 Przykłady zapisu numeru Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) przedstawiono 
w załączniku E. 

4.1.3 Przedmowa 

4.1.3.1 Przedmowę należy zamieszczać w każdej normie (podręczniku). Powinna ona rozpoczynać się na 
odwrocie stronicy tytułowej i być zgodna z przykładami przedstawionymi w załącznikach D i F. 

4.1.3.2 Przedmowa powinna zawierać istotne informacje o normie (podręczniku) i jej przedmiocie, dotyczące: 

 komitetu, który opracował normę (podręcznik), 

 wykorzystanych w normie (podręczniku) zagranicznych dokumentów normalizacyjnych dotyczących 
obronności i bezpieczeństwa państwa oraz innych dokumentów międzynarodowych, 

 dokumentów, które norma (podręcznik) zastępuje lub wprowadza, w tym również omówienie 
ważniejszych zmian w stosunku do wcześniejszego wydania normy, 

 liczby załączników i ich charakteru (normatywny lub informacyjny), 

 powiązania normy (podręcznika) z innymi normami (podręcznikami) i dokumentami (nie dotyczy norm 
i podręczników powołanych), 

 miejsca zgłaszania uwag dotyczących treści normy (podręcznika), 

 miejsca udostępnienia normy (podręcznika). 

4.1.3.3 W przedmowie do normy (podręcznika) wprowadzającej zagraniczny dokument normalizacyjny 
metodą tłumaczenia (z zachowaniem układu dokumentu źródłowego) należy stosować następujące 
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wyrażenia: „…norma wprowadza … (podać nazwę zagranicznego dokumentu normalizacyjnego oraz jego 
edycję lub wersję) i stanowi jego tłumaczenie…”. 

4.1.3.4 W przedmowie do normy (podręcznika) opracowanej na podstawie dokumentu zagranicznego 
i wprowadzającej jego postanowienia w układzie przewidzianym dla normy (podręcznika) należy stosować 
następujące wyrażenia: 

a) …norma została opracowana na podstawie … (podać oznaczenie zagranicznego dokumentu 
normalizacyjnego oraz jego edycję lub wersję) i wprowadza jego postanowienia w pełnym zakresie… 

b) …norma została opracowana na podstawie … (podać oznaczenie zagranicznego dokumentu 
normalizacyjnego oraz jego edycję lub wersję) i wprowadza jego postanowienia w pełnym zakresie 
wraz z uzupełnieniami (narodowymi, innymi)… 

c) …norma została opracowana na podstawie … (podać oznaczenie zagranicznego dokumentu 
normalizacyjnego oraz jego edycję lub wersję) i wprowadza jego postanowienia zawarte w rozdziale 
(podrozdziale, aneksie, itp.) … 

d) …norma została opracowana na podstawie … (podać oznaczenie zagranicznego dokumentu 
normalizacyjnego oraz jego edycję lub wersję) i wprowadza jego postanowienia zawarte w rozdziale 
(podrozdziale, aneksie, itp.) wraz z uzupełnieniami (narodowymi, innymi)… 

4.1.3.5 W przedmowie należy wskazać zagraniczny dokument normalizacyjny w sposób jednoznacznie go 
identyfikujący poprzez podanie jego oznaczenia, numeru oraz daty, a także edycji lub wersji, których nie 
wskazuje się na stronicy tytułowej . Dokument standaryzacyjny NATO należy wskazać w następujący sposób: 

a) w przypadku występowania oddzielnie dokumentu okładkowego (dokument STANAG/STANREC) 
i normy NATO (dokument AP) należy podawać: „…norma została opracowana na podstawie AEP-70 
(A)(1) / STANAG 4500:2012 (ed. 2) i wprowadza jego postanowienia w pełnym zakresie…”, 

b) w przypadku występowania dokumentu okładkowego i normy w jednym dokumencie STANAG należy 
podawać: „…norma została opracowana na podstawie STANAG 2335:2012 (ed. 3) i wprowadza jego 
postanowienia  w pełnym zakresie…”. 

W przedmowie tytuły zagranicznych dokumentów normalizacyjnych piszemy w całości wielkimi literami. 

4.1.3.6 W pozostałych przypadkach, gdy brak jest jednoznacznego powiązania pomiędzy normą 
(podręcznikiem) a zagranicznym dokumentem normalizacyjnym, w przedmowie do normy (podręcznika) nie 
należy zawierać wzmianki o zagranicznym dokumencie normalizacyjnym. Informacja o nim może pojawić się 
w „Powołaniach normatywnych” lub „Bibliografii” na zasadach określonych w niniejszych regułach. 

4.1.4 Spis treści 

4.1.4.1 Spis treści jest elementem obowiązkowym. 

4.1.4.2 Spis treści powinien zawierać wykaz numerowanych rozdziałów, podrozdziałów pierwszego rzędu 
i załączników wraz z tytułami. 

W wykazie załączników należy podawać ich wyróżniki literowe wraz ze wskazaniem w nawiasach charakteru 
załącznika. 

PRZYKŁAD 2 Spis treści załączników: 

Załącznik A (normatywny)   Tytuł załącznika  A…………………………………………………………………..……… 8 

Załącznik B (normatywny)   Tytuł załącznika  B…………………………………………………………………….….. 9 

4.1.4.3 Spis treści powinien być poprzedzony tytułem „Spis treści” i zamieszczony na osobnej stronicy normy 
(podręcznika). 

4.1.4.4 W spisie treści nie należy umieszczać terminów z rozdziału „Terminy i definicje”. 

4.1.4.5 W wersji elektronicznej normy spis treści należy tworzyć automatycznie, a nie ręcznie. 

4.2 Elementy normatywne ogólne 

4.2.1 Tytuł 
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4.2.1.1 Tytuł normy (podręcznika) powinien odpowiadać ściśle zawartości normy (podręcznika) oraz powinien 
zwięźle i jednoznacznie określać jej przedmiot, tak aby możliwe było na jego podstawie odróżnienie danej 
normy (podręcznika) od innych norm (podręczników). 

Wszystkie niezbędne uzupełnienia i uściślenia powinny być podane w elemencie „Zakres normy 
(podręcznika)”. 

4.2.1.2 Tytuł normy powinien być zbudowany z oddzielnych, możliwie jak najkrótszych elementów podanych 
w kolejności od najbardziej ogólnego do najbardziej szczegółowego. 

Tytuł normy może składać się najwyżej z trzech elementów: 

a) wprowadzającego – nadtytuł, 

b) podstawowego – tytuł główny, 

c) uzupełniającego – podtytuł. 

4.2.1.3 Tytuł podręcznika powinien składać się z nie więcej niż dwóch elementów, ponieważ przedmiot 
podręcznika jest bardziej ogólny, a jego treść może mieć charakter bardziej opisowy. 

4.2.1.4 Nadtytuł jest elementem fakultatywnym i powinien określać dziedzinę ogólną lub wskazywać grupę 
zagadnień, do której odnosi się norma (podręcznik). 

Nadtytuł należy podawać wówczas, gdy tytuł główny w połączeniu z podtytułem nie wystarczą do 
jednoznacznej identyfikacji przedmiotu normy (podręcznika). Nadtytuł należy podawać także wówczas, gdy 
przedmiot normy (podręcznika) należy do wydzielonej grupy zagadnień objętych odrębnymi normami 
(podręcznikami), z których przynajmniej jedna ma nadtytuł. W takim przypadku wszystkie normy (podręczniki) 
należące do danej grupy zagadnień powinny mieć wspólny nadtytuł. 

4.2.1.5 Tytuł główny jest elementem obligatoryjnym i powinien określać zasadniczy temat w danej dziedzinie 
ogólnej lub grupie zagadnień. 

4.2.1.6 Podtytuł jest elementem fakultatywnym i powinien wskazywać szczegółowy aspekt przedmiotu normy 
(podręcznika) określonego tytułem głównym. 

Podtytuł należy podawać wówczas, gdy norma (podręcznik) obejmuje jeden lub kilka aspektów przedmiotu 
określonego tytułem głównym. 

Podtytuł należy podawać także wówczas, gdy tytuł główny jest niewystarczający do odróżnienia danej normy 
(podręcznika) od innych. 

W przypadku normy wieloczęściowej podtytuł powinien rozróżniać i określać poszczególne części normy, 
natomiast nadtytuł i tytuł główny powinien być jednakowy dla wszystkich części. 

4.2.1.7 Szczegółowe zasady redagowania i układ tytułów w normach (podręcznikach) określono  
w załączniku H. 

4.2.2 Zakres normy (podręcznika) 

4.2.2.1 Zakres normy (podręcznika) należy zamieszczać w każdej normie (podręczniku) na początku jej części 
normatywnej. 

Zaleca się podawanie tego elementu, wraz z następującymi po nim kolejnymi elementami nie zawierającymi 
wymagań (wszystkie elementy normatywne ogólne oraz definicje), w wyodrębnionym rozdziale (z tytułem 
„Wstęp”), od nowej stronicy normy (podręcznika). 

4.2.2.2 Treścią zakresu normy (podręcznika) powinno być uzupełnienie i uściślenie tytułu normy (podręcznika), 
identyfikujące przedmiot normy (podręcznika) oraz określające aspekty jej poszczególnych elementów. 
W zakresie normy (podręcznika) należy wskazać granice stosowania normy (podręcznika) lub jej 
poszczególnych części. 

W normach wieloczęściowych zakres każdej części powinien określać przedmiot wyłącznie danej części 
normy. 

Zakres normy (podręcznika) powinien być zwięzły, tak aby mnożna go było jednocześnie wykorzystać jako 
streszczenie do celów bibliograficznych 

W zakresie normy (podręcznika) nie należy zamieszczać wymagań. 
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Postanowienia powinny być formułowane jako stwierdzenia (w trybie oznajmującym). Treść powinna być 
zredagowana w następujący sposób: 

 w niniejszej normie (podręczniku) określono… (np. metody badań, właściwości, wymiary, …), 

 w niniejszej normie (podręczniku) ustalono… (np. szczegółowe zasady…), 

 w niniejszej normie (podręczniku) podano… (np. wytyczne, …),  

 w niniejszej normie zdefiniowano terminy (np. z zakresu…). 

W stwierdzeniach dotyczących możliwości (granicy) zastosowania normy należy używać następującego 
sformułowania: 

 niniejszą normę (podręcznik) stosuje się… itp. 

4.2.3 Powołania normatywne 

4.2.3.1 Element ten należy zamieszczać w normie (podręczniku) zawsze, gdy w jej części normatywnej 
powołano się na inne normy lub dokumenty w taki sposób, że stają się one niezbędne przy stosowaniu danej 
normy (podręcznika). 

4.2.3.2 Wykaz powołanych norm (podręczników) i dokumentów należy podawać w następującej kolejności: 

a) numery i tytuły Polskich Norm, w kolejności alfabetycznej oznaczeń oraz wynikającej z rosnących 
numerów, 

b) numery i tytuły Norm Obronnych (podręczników normalizacji obronnej), w kolejności rosnących 
numerów, 

c) numery i tytuły dokumentów standaryzacyjnych NATO wskazane wg 4.1.3.5 w kolejności alfabetycznej 
oznaczeń i rosnących numerów, przy czym tytuły powinny być podane wielkimi literami zgodnie 
z oryginałem, 

d) numery i tytuły norm międzynarodowych, europejskich i innych według kolejności alfabetycznej 
oznaczeń i rosnących numerów, przy czym numery i tytuły powinny być podane wielkimi literami 
zgodnie z oryginałem, 

e) tytuły (wraz z datą i miejscem wydania) innych dokumentów, podawane w kolejności alfabetycznej, 
uzupełniane w przypadku przepisów prawnych tytułem, numerem i pozycją organu, w którym 
dokument został opublikowany (podawanymi w nawiasach po tytule dokumentu). 

Wymienione w wykazie numery norm (podręczników) powołanych powinny być podawane zgodnie z ich 
powołaniem – z datą lub bez daty. W przypadku norm terminologicznych nie podaje się daty. 

Zamieszczenie w wykazie norm i dokumentów, które nie są powszechnie dostępne, powinno zostać 
uzupełnione informacją o organie, który może udostępnić te dokumenty (informację o organie należy podać  
w odsyłaczu). 

4.2.3.3 Wykaz powinien zawierać wyłącznie normy (podręczniki) i dokumenty powołane (wymienione) 
w części normatywnej normy (podręcznika). W wykazie nie należy zamieszczać norm (podręczników) lub 
dokumentów, które powołano w normie (podręczniku) w celach informacyjnych. 

Jeżeli w treści normy (podręcznika) konieczne jest powołanie się na postanowienia norm lub dokumentów 
innych niż Polska Norma, Norma Obronna, podręcznik normalizacji obronnej lub krajowy przepis prawny, to 
powołanie należy uzupełnić odpowiednią informacją (podaną w odsyłaczu) o miejscu udostępnienia tego 
dokumentu. 

4.2.3.4 Jeżeli wszystkie lub zdecydowana większość norm (podręczników) jest powołana w treści normy 
(podręcznika) przez podanie ich numerów i tytułów w określonym rozdziale normy (podręcznika), tablicy lub 
załączniku, to zamiast wykazu norm (podręczników) powołanych można wprowadzić odpowiednie powołanie 
na określony rozdział lub tablicę (np. „wykaz norm (podręczników) powołanych wg tablicy 1”) lub uzupełnić 
wykaz odpowiednim powołaniem (np. „pozostałe normy (podręczniki) zgodnie z wykazem wg załącznika A”). 

4.2.3.5 Dopuszcza się powoływanie na normy wycofane, których stosowne postanowienia należy przytoczyć 
w treści normy (podręcznika). 
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4.3 Elementy normatywne techniczne 

4.3.1 Terminy i definicje 

4.3.1.1 Element ten powinien być wprowadzany do normy (podręcznika) wówczas, gdy istnieje potrzeba 
zdefiniowania stosowanych w niej terminów w następujących przypadkach: 

 w normie (podręczniku) użyto terminów, które nie występują w powszechnie stosowanej terminologii 
technicznej lub wojskowej oraz nie są objęte oddzielnymi normami terminologicznymi, 

 użyty w normie (podręczniku) termin jest stosowany w danej normie (podręczniku) w szczególnym 
znaczeniu. 

4.3.1.2 Element ten może być wprowadzony również w przypadku stosowania w normie (podręczniku) 
terminów i definicji objętych oddzielnymi normami terminologicznymi, przy czym wówczas treść jego stanowi 
odpowiednie powołanie się na określoną normę lub normy terminologiczne, np. „do celów niniejszej normy 
mają zastosowanie terminy i definicje podane w PN-EN 45020:20009”. 

4.3.1.3 W przypadku stosowania w normie (podręczniku) zarówno terminów objętych odrębnymi normami 
terminologicznymi, jak i terminów stosowanych wyłącznie na potrzeby danej normy (podręcznika), po ostatnim 
powołaniu (wg 4.3.1.2) należy zamieścić tekst „ponadto w niniejszej normie (podręczniku) przyjęto 
następujące terminy i definicje:”, a pod nim kolejne terminy i ich definicje. 

4.3.1.4 Element ten jest podstawowym elementem normatywnym norm terminologicznych. 

4.3.1.5 Zarówno w normach terminologicznych, jak i innych element ten powinien być opracowany 
i zredagowany według zasad podanych w niniejszych regułach oraz PN-ISO 10241-1:2014-12. Sposób 
redagowania tego elementu wyjaśniono w załączniku G. 

4.3.2 Symbole i formy skrócone terminów 

4.3.2.1 Element ten jest fakultatywny i występuje wtedy, gdy dla zrozumienia treści normy niezbędne jest 
podanie użytych w normie (podręczniku) symboli i form skróconych terminów. 

4.3.2.2 Jeżeli ułatwia to korzystanie z normy (podręcznika), terminy, definicje, symbole i skróty należy podać 
w jednym rozdziale z odpowiednio dostosowanym tytułem, np. „Terminy, definicje, symbole i formy skrócone 
terminów”. 

Przedstawienia skrótów i ich rozwinięć należy dokonać w kolumnach w następującym porządku: (1) forma 
skrócona, (2) rozwinięcie w języku angielskim, (3) rozwinięcie w języku polskim, zgodnie z przykładem poniżej. 
Kolumny „rozwinięcie w j. angielskim” nie stosuje się, jeśli wyjaśniane są wyłącznie skróty stosowane w języku 
polskim. 

PRZYKŁAD 

NATO North Atlantic Treaty Organization Organizacja Traktatu 
Północnoatlantyckiego 

4.3.3 Wymagania 

4.3.3.1 Element ten, jeśli występuje, powinien zawierać: 

a) wszystkie właściwości dotyczące danego wyrobu, czynności (procedur), procesu lub usługi, objętych 
normą (podręcznikiem), wyrażone bezpośrednio lub przez powołanie się na inny dokument, 

b) wartości graniczne właściwości mierzalnych wyrażane ilościowo, 

c) dla każdego wymagania powołanie metody badań do określania lub weryfikowania wartości 
właściwości lub samą metodę badań. 

Gdy ustalenie wartości granicznych jest niemożliwe lub niecelowe, należy określić wymagania dotyczące 
sposobu ich podawania, np. dopuszczalną ładowność samochodów osobowych wszystkich typów i marek 
należy określać jako nie większą niż określona część ich masy własnej. 

4.3.3.2 Wymagania dotyczące różnych aspektów należy zamieszczać w odrębnych rozdziałach lub punktach. 
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W normach dotyczących wyrobów, przewidzianych jako przedmiot certyfikacji, wymagania odnoszone do 
właściwości podlegających certyfikacji powinny być wydzielone w odrębnych rozdziałach. 

4.3.3.3 Wymagania należy wyraźnie odróżnić od zaleceń, informacji lub wytycznych. 

4.3.3.4 Wymagania określane w normie (podręczniku) należy podawać w sposób uporządkowany, według 
kryterium przyjętego na potrzeby danej normy (podręcznika). 

4.3.3.5 W niektórych normach dotyczących wyrobu (np. wyrobów łatwo niszczących się, wyrobów łatwych do 
zniszczenia w momencie uruchamiania itp.) może być niezbędne wprowadzenie do ich treści wymagania 
o konieczności dołączania do wyrobu noty ostrzegawczej lub instrukcji dla użytkownika lub instalatora, przy 
czym wówczas należy określić wymagania dotyczące takiej noty lub instrukcji. 

Wymagania dotyczące materiału należy formułować przez określenie charakterystyk eksploatacyjnych 
wyrażonych opisem lub powołaniem odpowiedniej normy. Oprócz charakterystycznych właściwości można 
podać konkretny materiał. 

4.3.3.6 W normach danych (do dostarczenia), tj. normach zawierających właściwości, których wartości nie 
zostały określone w normie, lecz powinien podać je dostawca lub odbiorca, należy zamieścić odpowiednie 
postanowienia ustalające, w jaki sposób wartości te należy określać i mierzyć. 

4.3.3.7 Nie należy podawać wymagań wynikających z umów (dotyczących roszczeń, gwarancji, należności 
itd.) oraz wymagań przepisów prawnych lub ustawowych. 

4.3.4 Pobieranie próbek 

4.3.4.1 Element ten, jeśli występuje, powinien określać, w formie opisu lub wyszczególnienia, metody 
pobierania i przygotowywania próbek niezbędnych do sprawdzenia zgodności normalizowanych przedmiotów 
z wymaganiami normy (podręcznika) oraz warunki, których zachowanie jest konieczne, aby móc uznać próbkę 
za reprezentatywną. 

4.3.4.2 W razie potrzeby element można uzupełnić postanowieniami dotyczącymi metod przechowywania 
próbek oraz ich zabezpieczania przed zniszczeniem. 

4.3.4.3 Ze względów praktycznych postanowienia dotyczące pobierania próbek można włączyć do „metod 
badań”, przy czym wówczas należy je umieścić na początku tego elementu. 

4.3.5 Metody badań 

4.3.5.1 Element ten, jeśli występuje, powinien zawierać wszystkie procedury określania wartości właściwości, 
sprawdzania zgodności z wymaganiami, a także zapewnienia powtarzalności wyników badań. 

Do sprawdzenia określonego wymagania należy podać lub powołać określoną metodę badania pozwalającą 
na jednoznaczną ocenę zgodności lub braku zgodności z danym wymaganiem. 

Powołana metoda badania może stanowić przedmiot osobnej normy lub innych dokumentów, w szczególności 
dokumentów wewnętrznych organów uprawnionych do prowadzenia badań stanowiskowych 
i eksploatacyjnych. 

Dopuszczalne jest podawanie więcej niż jednej metody badania. W takich przypadkach jedną z podanych 
metod badań należy określić jako metodę rozstrzygającą. 

Jeżeli zakres zmienności określonego wymagania jest tak duży, że do oceny zgodności nie wystarcza jedna 
metoda badania, należy podać lub powołać kilka metod badań i określić zasady ich stosowania. 

Metodę badania należy dobrać w zależności od wymaganej dokładności wyników badania. 

4.3.5.2 W razie potrzeby metody badań mogą być identyfikowane przez określenie, czy są to metody badań 
wyrobu, procedur, próbek czy partii. Metody badań można identyfikować również przez określenie warunków 
ich stosowania (np. wyłącznie w badaniach laboratoryjnych), jak też okoliczności przeprowadzania badań (np. 
dla badań kwalifikacyjnych, odbiorczych, pełnych, niepełnych lub okresowych). 

Informacje dotyczące okoliczności wykonywania badań można umieszczać w tablicy zawierającej zestawienie 
wymagań i metod badań wyrobu. 

4.3.5.3 W opisach metod badań, w zależności od potrzeb, należy ustalić: 
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 zasady metod badań, 

 odczynniki lub materiały niezbędne do przeprowadzenia badań, 

 aparaturę (urządzenia) niezbędną do przeprowadzenia badań, 

 sposób wzorcowania aparatury oraz wzorce niezbędne do wykonania badań, 

 sposób przygotowania, przechowywania i konserwacji próbek do badań lub badanych przedmiotów, 

 procedury przeprowadzenia badań, 

 sposób wyrażania wyników, w tym metodykę ich obliczania i dokładność przyjętej metody, 

 wymagania dotyczące sprawozdania z badań. 

W zależności od potrzeb należy ustalić program badań identyfikujący i podający kolejność wykonywania badań 
w celu stwierdzenia zgodności z normą (podręcznikiem). 

Przy ustaleniu kolejności przeprowadzania badań, jeśli względy techniczne nie narzucają innej kolejności, 
zaleca się rozpoczynać od badań najprostszych, przechodząc stopniowo do badań trudnych i niszczących. 

4.3.5.4 Postanowienia dotyczące metod badań można podawać w oddzielnych rozdziałach normy 
(podręcznika) lub częściach normy. Można je przedstawiać w odrębnych załącznikach, jak również włączać 
do wymagań normy (podręcznika). Należy przy tym przestrzegać zasad wyodrębniania w normie 
(podręczniku) aspektów mogących stanowić przedmiot zainteresowań różnych stron. 

Gdy istnieje prawdopodobieństwo, że określoną metodę badania można wykorzystywać w zakresie szerszym 
niż przewidziany w normie (podręczniku), powinna ona stanowić przedmiot odrębnej Normy Obronnej lub 
podręcznika normalizacji obronnej. 

4.3.6 Klasyfikowanie, oznaczenie i kodowanie 

4.3.6.1 Element ten, jeśli występuje, powinien określać zasady klasyfikacji, oznaczenia i kodowania wyrobów, 
procesów lub usług objętych postanowieniami normy (podręcznika). 

4.3.6.2 Element ten można włączyć do wymagań, przy czym wówczas należy go zamieścić na ich początku, 
można go również dzielić oraz podawać w odrębnych załącznikach. 

Element można uzupełnić załącznikiem informacyjnym podającym przykłady kodów i oznaczeń oraz sposoby 
ich wykorzystania itp. 

4.3.7 Znakowanie, etykietowanie i pakowanie 

4.3.7.1 Znakowanie, etykietowanie i pakowanie wyrobów są aspektami uzupełniającymi, które powinny być 
włączone wówczas, jeżeli są istotne, szczególnie w odniesieniu do norm wyrobu dotyczących towarów 
konsumpcyjnych. 

4.3.7.2 Ten element nie powinien dotyczyć znaków zgodności. Znaki takie są zwykle stosowane zgodnie 
z zasadami systemu certyfikacji. 

4.3.7.3 W elemencie tym należy określić, w zależności od potrzeb: 

 treść znaku (podając w miarę potrzeby numer normy, blok identyfikacyjny oznaczenia wyrobu, symbol 
producenta, rok i miesiąc produkcji oraz inne dane konieczne do umieszczenia w treści znaku), 

 miejsce znakowania (na wyrobie, etykiecie lub przywieszce), 

 sposób nanoszenia znaku (wybijanie, pisanie elektrografem, malowanie itp.), 

 wymagania dotyczące etykietowania i/lub pakowania wyrobu (np. instrukcje dotyczące postępowania 
z wyrobem, ostrzeżenia o zagrożeniu, data produkcji), 

 inne informacje, które mogą być wymagane. 

4.3.7.4 Jeżeli stosowanie etykiety jest wymagane przez daną normę, wówczas w normie należy również 
określić rodzaj etykietowania i sposób przymocowania etykiety, dołączenia lub nałożenia jej na wyrób lub jego 
opakowanie. 

Symbole określone do oznakowania powinny być zgodne z odpowiednimi normami międzynarodowymi, w tym 
dokumentami standaryzacyjnymi NATO. 
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4.3.7.5 W elemencie tym należy określić, w zależności od potrzeb: 

a) przygotowanie wyrobu do pakowania, w tym zabezpieczenie środkami ochrony czasowej, 

b) sposób pakowania, w tym: 

 przygotowanie opakowań, 

 liczbę stopni pakowania wyrobu, 

 wielkość jednostek opakowaniowych, 

c) opakowania i materiały opakowaniowe, 

d) sposób formowania jednostek ładunkowych, 

e) sposób znakowania opakowań i jednostek ładunkowych z wyrobami, 

f) sposób załączania dokumentacji towarzyszącej opakowanemu wyrobowi (dokumenty mogą zawierać 
wymagania, aby wyrobowi towarzyszyły określone rodzaje dokumentacji, na przykład protokół badań, 
instrukcje obchodzenia się z wyrobem, inne informacje występujące na opakowaniu wyrobu). 

W przypadku opakowań wyrobów podlegających przepisom przewozowym dla wyrobów niebezpiecznych 
należy uwzględniać wymagania określone tymi przepisami. 

4.3.8 Transport i przechowywanie 

W elemencie dotyczącym transportu i przechowywania, w zależności od właściwości wyrobów oraz 
wynikającej z nich odporności na działanie czynników zewnętrznych, należy określić: 

a) środek transportu i jego niezbędne wyposażenie, 

b) przygotowanie środka transportu do załadunku wyrobu, 

c) sposób załadowania wyrobu, 

d) sposób zabezpieczenia wyrobu w transporcie, 

e) dopuszczalny czas trwania transportu, 

f) wymagania w zakresie budowli magazynowych, 

g) warunki przechowywania wyrobu, 

h) sposób przechowywania wyrobu. 

W razie konieczności stosowania różnych rodzajów transportu (kolejowy, drogowy, morski itp.) dla każdego 
rodzaju transportu należy określić wymagania podane w wyliczeniach od 4.3.8a do 4.3.8e. 

4.3.9 Wytyczne, zasady i procedury 

4.3.9.1 W podręczniku elementami normatywnymi są zazwyczaj wytyczne, podstawowe informacje i zasady 
oraz charakterystyki i procedury. 

4.3.9.2 Elementy te dotyczą głównie takich zagadnień jak: działalność wojskowa, systemy dowodzenia, 
taktyka, technika, logistyka wojskowa, szkolenie, meldowanie, opracowywanie formularzy i map. 

Podręczniki mogą dotyczyć zagadnień podanych od 4.3.3 do 4.3.8. Postanowienia w nich zawarte są natury 
ogólnej i mają charakter wytycznych lub informacji podstawowych. 

4.3.10 Załączniki normatywne 

4.3.10.1 Załączniki normatywne są elementem fakultatywnym i zawierają postanowienia uzupełniające do 
tych, które zostały podane w części podstawowej dokumentu. 

Należy zamieszczać w nich postanowienia, w odniesieniu do których (z uwagi na ich szczegółowy lub 
uzupełniający charakter) istnieje uzasadnienie wyodrębnienia w treści normy (podręcznika), np.: obszerne 
tablice, wzory stronic i formularzy itp. 

Załączniki normatywne, jeśli zastosowano, są integralnym elementem normy (podręcznika). 

4.3.10.2 Załączniki normatywne należy zamieszczać na końcu elementu normatywnego, a ich normatywny 
charakter powinien być wyraźnie zaznaczony, zarówno w samym oznaczeniu załącznika, jak i w sposobie 
powołania w treści normy (podręcznika), np. „Postanowienia według załącznika H”. 
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4.3.10.3 Każdy załącznik powinien zaczynać się na osobnej stronicy normy (podręcznika) i mieć określony 
numer, tytuł i podział wewnętrzny. 

W przypadku załączników o krótkiej treści, dopuszcza się zamieszczanie kolejnych załączników na jednej 
stronicy normy (podręcznika), przy czym takie załączniki powinny mieścić się na stronicy w całości i żaden 
z elementów załącznika (numer, tytuł itd.) nie powinien być pominięty. 

4.3.11 Zakończenie elementu podstawowego 

4.3.11.1 Zakończenie elementu podstawowego normy (podręcznika) – z wyłączeniem treści wyodrębnianej 
w załącznikach normatywnych – należy zaznaczyć poziomą kreską, zamieszczoną pośrodku stronicy, 
bezpośrednio pod treścią ostatniego elementu normatywnego. 

4.3.11.2 Zakończenie treści wyodrębnianej w załącznikach normatywnych należy zaznaczać zgodnie 
z 4.3.11.1, oddzielnie dla każdego załącznika. Nie wymaga się zaznaczania końca treści załącznika, jeżeli jest 
nią tablica, formularz, rysunek itp. 

4.4 Elementy informacyjne uzupełniające 

4.4.1 Załączniki informacyjne 

4.4.1.1 Załączniki informacyjne powinny zawierać dodatkowe informacje, które mają wspomagać rozumienie 
lub stosowanie normy (podręcznika) i nie powinny zawierać postanowień (z wyjątkiem przypadków opisanych 
w 4.4.1.2), z którymi wymagana jest zgodność w celu stwierdzenia zgodności z normą (podręcznikiem). 

Treścią załączników mogą być: 

 przykłady zastosowania normy (podręcznika) lub przedmiotu normy (podręcznika), 

 przykłady obliczeń według wzorów podanych w treści normy (podręcznika), 

 przykłady kodów, oznaczeń i klasyfikacji, 

 tablice porównawcze, np. oznaczeń stosowanych w różnych normach (podręcznikach). 

4.4.1.2 Załączniki informacyjne mogą zawierać wymagania opcjonalne. Na przykład opcjonalna metoda badań 
może zawierać wymagania, ale nie jest konieczna zgodność z tymi wymaganiami, aby stwierdzić zgodność 
z dokumentem. 

4.4.1.3 Załączniki informacyjne powinny być zamieszczane po załącznikach normatywnych, a ich informacyjny 
charakter powinien być wyraźnie zaznaczony zarówno w samym oznaczeniu załącznika, jak i w sposobie 
powołania w treści normy (podręcznika), np. „Przykłady obliczeń podano w załączniku H”. 

4.4.1.4 Treść załączników należy, gdy jest to możliwe, podzielić na rozdziały, podrozdziały itd. 

Zaleca się zaznaczanie zakończenia treści załączników zgodnie z 4.3.11.2. 

Pozostałe wymagania jak dla załączników normatywnych. 

4.4.2 Bibliografia 

Bibliografia jest ostatnim elementem normy (podręcznika), który zamieszcza się po wszystkich załącznikach. 
Bibliografię należy opracować według reguł ustalonych w PN-ISO 690. 

4.5 Inne elementy informacyjne 

4.5.1 Uwagi włączone do tekstu 

4.5.1.1 Uwagi należy włączać do tekstu normy (podręcznika) wyłącznie w celu podania dodatkowej informacji 
istotnej dla zrozumienia postanowień normy (podręcznika). W uwagach nie należy zamieszczać wymagań, 
żadnych innych informacji uznawanych za niezbędne do stosowania dokumentu, zaleceń ani dopuszczeń. 

4.5.1.2 Uwagi należy zamieszczać na końcu rozdziału, punktu lub akapitu, którego dotyczą. Jeżeli w jednym 
numerowanym fragmencie tekstu znajduje się kilka uwag, powinny być one kolejno ponumerowane. Uwagi 
należy numerować cyframi arabskimi (np. „UWAGA 1”, „UWAGA 2”, „UWAGA 3”). 
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Nie dopuszcza się zamieszczania uwag na stronicy tytułowej, w tytule normy (podręcznika) oraz 
w odsyłaczach do tekstu. Mogą znajdować się we wszystkich pozostałych elementach normy (podręcznika). 

4.5.1.3 Pojedynczą uwagę należy poprzedzić wyrazem „UWAGA” pisanym wielkimi literami, umieszczonym 
na początku pierwszego wiersza tekstu uwagi. 

Wszystkie wiersze uwagi (wyrównanej do lewego marginesu) należy podawać czcionką o rozmiarze 9 pkt. 
Treść uwagi należy rozpoczynać wielką literą i wyraźnie oddzielić od wyrazu „UWAGA” pisanego wielkimi 
literami, umieszczonego na początku pierwszego wiersza tekstu uwagi. 

PRZYKŁAD 

UWAGA Niniejsza norma nie określa procedur do niszczenia amunicji podwodnej i jądrowej. 

4.5.2 Przykłady włączone do tekstu 

Dla ułatwienia zrozumienia postanowień normy (podręcznika) w elementach normatywnych technicznych 
można podawać przykłady wprowadzane bezpośrednio do tekstu, rozpoczynane wyrazem „PRZYKŁAD”, 
pisanym wielkimi literami od nowego wiersza, a jego treść powinna być wyróżniona w tekście normy 
(podręcznika) mniejszą czcionką. 

Dopuszcza się podawanie treści przykładu pośrodku stronicy poniżej wyrazu „PRZYKŁAD”. Pozostałe 
wymagania jak dla uwag włączonych do tekstu normy (podręcznika) omówionych w 4.5.1. 

Układ przykładów w tekście powinien być zgodny z zastosowanym w niniejszych regułach. 

Zaleca się, aby uwagi i przykłady były umieszczane po akapicie, którego dotyczą. 

4.5.3 Odsyłacze do tekstu 

4.5.3.1 Odsyłacze mogą występować w każdym elemencie normy (podręcznika) z wyjątkiem stronicy 
tytułowej, tytułu normy (podręcznika) oraz uwag, przy czym ich stosowanie powinno być ograniczone do 
niezbędnego minimum. 

4.5.3.2 Odsyłacze powinny zawierać dodatkowe krótkie informacje lub objaśnienia tekstu. Dłuższe informacje 
należy zamieszczać w załącznikach informacyjnych. 

Odsyłacze nie powinny zawierać wymagań. 

4.5.3.3 Odsyłacze powinny być oznaczone numerem, podawanym cyframi arabskimi, jako indeks górny (1, 5, 

21 itd.). Oznaczenie powinno być podawane w tekście, po tej jego części, której odsyłacz dotyczy, jak i na 
początku treści odsyłacza. 

4.5.3.4 Treść każdego odsyłacza powinna być podana w stopce odpowiedniej stronicy i oddzielona od tekstu 
normy (podręcznika) cienką poziomą kreską, zamieszczoną po lewej stronie. Odsyłacze należy wykonywać 
korzystając z odpowiedniej opcji w edytorze tekstów MS Word. 

4.5.3.5 Odsyłacze do tekstu powinny być numerowane kolejno w całym tekście normy (podręcznika), 
z wyłączeniem tablic i rysunków, przy czym odsyłacza powtarzanego w tekście normy (podręcznika) nie należy 
uważać za kolejny. 

W powtarzanym odsyłaczu zamiast powtarzania jego treści w stopce stronicy dopuszcza się powołanie na 
odpowiedni punkt, do którego zastosowano dany odsyłacz po raz pierwszy, np. „patrz odsyłacz do 3.4.5”. 

4.5.3.6 W niektórych przypadkach, w celu odróżnienia odsyłaczy, np. od górnych indeksów, do ich oznaczenia 
można stosować gwiazdki lub inne odpowiednie symbole np. *, **, †, ‡ itd. 

Wprowadzenie dodatkowych odsyłaczy oznaczonych gwiazdkami nie powinno mieć wpływu na numeryczny 
ciąg pozostałych odsyłaczy, jeżeli takie odsyłacze również występują w treści normy (podręcznika). 

Odsyłacze do rysunków i tablic podlegają odrębnym regułom. 

4.6 Wspólne reguły i elementy 

4.6.1 Język normy (podręcznika) 
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Język normy (podręcznika) powinien być poprawny, zwięzły i zrozumiały dla użytkowników normy 
(podręcznika) oraz dla wykwalifikowanych osób niebiorących udziału w jej opracowaniu. 

Język normy (podręcznika), zasady formułowania postanowień oraz sposoby ich prezentacji w normach 
(podręcznikach) powinny być zgodne z niniejszymi regułami. 

Podstawą terminologii obcej stosowanej w tekstach są: 

a) w zakresie terminologii angielskojęzycznej – „The Concise Oxford Dictionary”, 

b) w zakresie terminologii francuskojęzycznej – „Le Petit Robert”, 

c) w zakresie polskich odpowiedników terminologii stosowanej w NATO – aktualna edycja polska 
„Słownika terminów i definicji NATO – AAP-6”. 

W przypadku korzystania z innych uznanych słowników specjalistycznych i encyklopedii należy podać źródło 
informacji. 

Terminologia powinna być jednoznaczna. Stosowane terminy powinny być zgodne z ich znaczeniem 
określonym w normach terminologicznych z danej dziedziny lub – w razie ich braku – w ogólnie dostępnych 
leksykonach technicznych. 

Nie należy używać w normie (podręczniku) określeń niejasnych i ogólnikowych, jak „specjalny”, „należyty”, 
„dobry”, „staranny” itp., chyba że w odniesieniu do danej normy (podręcznika) zostaną one jednoznacznie 
określone. 

W tekście normy (podręcznika) nie należy używać wyrazów równoznacznych (np. zasuwa – zawór zasuwowy), 
a wyrazów bliskoznacznych i wieloznacznych należy używać w ściśle określonym znaczeniu. 

4.6.2 Formy słowne postanowień normy (podręcznika) 

Postanowienia normy (podręcznika) należy formułować tak, aby umożliwić: 

 jednoznaczną identyfikację wymagań, które powinny być spełnione przez wyrób, proces lub usługę, 

 odróżnienie wymagań od zaleceń w sprawach, w których możliwość określonego wyboru jest 
przewidziana dla użytkownika. 

W celu właściwego formułowania postanowień w normach (podręcznikach) oraz właściwego tłumaczenia 
zagranicznych dokumentów normalizacyjnych wprowadzanych normami (podręcznikami) należy przestrzegać 
stosowania określonych form czasownikowych, zgodnie z wykazem wg tablicy 3. 

Tablica 3 – Formy słowne postanowień normy (podręcznika) 

Rodzaj 
postanowienia 

Forma słowna Znaczenie Forma słowna w j. angielskim 

Wymaganie 

powinien 
należy 

nakaz 

shall 
is to 

is required that 
has to 

only … is permitted 
it is necessary 

nie powinien 
nie należy 

nie dopuszcza się 
zakaz 

shall not 
is not allowed [permitted] 
[acceptable] [permissible] 

is required to be not 
is required that … be not 

is not to be 

Instrukcja bezokolicznik instrukcja — 

Zalecenie 

zaleca się 
jest zalecane 

zalecenie 
should 

it is recommended that 
ought to 

nie zaleca się 
nie jest zalecane 

niezalecenie 
should not 

it is not recommended that 
ought not to 
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Tablica 3 (ciąg dalszy) 

Rodzaj 
postanowienia 

Forma słowna Znaczenie Forma słowna w j. angielskim 

Dopuszczenie 

dopuszcza się 
jest dopuszczalne (aby) 

może (być) 
mogą (być) 

dopuszczenie 

may 
is permitted 
is allowed 

is permissible 
need not 

it is not required that 
no… is required 

nie jest wymagane 
nie wymaga się 
dopuszcza się 

(aby) nie... 

Możliwość 

może 
mogą 

jest możliwe (aby) 
są możliwe 

możliwość 

can 
be able to 

there is a possibility of 
it is possible to 

nie jest możliwe 
nie może być 

nie jest możliwe (aby) 
brak możliwości 

cannot 
be unable to 

there is no possibility of 
it is not possible to 

Stwierdzenie tryb oznajmujący informacja — 

UWAGA 1 Formy: „dopuszcza się”, „jest dopuszczalne, aby” itp. stosowane są w postanowieniach zezwalających 
na odchylenie od granic obowiązywania; dla wyrażenia swobody wyboru stosuje się: „może być”, „mogą być” itp. Patrz  
także UWAGA 2. 

UWAGA 2 W języku polskim „może” używane jest w znaczeniu „dopuszczenia” i „możliwości”. W przypadkach,  
w których występuje możliwość nieporozumień, zaleca się stosowanie form „dopuszcza się” dla określenia dopuszczenia 
i „jest możliwe” dla określenia możliwości. 

4.6.3 Czcionka i tekst 

Normy (podręczniki) wraz z przedmową i spisem treści należy pisać tekstem o następujących parametrach: 

a) typ czcionki – „True Type – Arial CE” lub „True Type – Arial”, 

b) wielkość czcionki tytułu rozdziału – 12 punktów pogrubiona, 

c) wielkość czcionki tytułu podrozdziału (włączając tytuł „przedmowa”), oznaczenia i tytułu tablicy – 11 
punktów pogrubiona, 

d) wielkość czcionki tekstu – 10 punktów, 

e) wielkość czcionki tytułu i tekstu uwagi i przykładu – 9 punktów, 

f) wielkość czcionki oznaczenia i tytułu rysunku – 9 punktów, 

g) wielkość czcionki nagłówka załącznika – 11 punktów pogrubiona, 

h) wielkość czcionki tytułu załącznika – 11 punktów pogrubiona wielkimi literami, 

i) wielkość czcionki tekstu odsyłacza – 9 punktów, 

j) odstęp między liniami tekstu – 1, 

k) odstęp przed tytułem rozdziału – 24 punkty, 

l) odstęp przed tytułem podrozdziału – 18 punktów, 

m) odstęp przed punktem – 12 punktów, 

n) odstęp przed akapitem – 6 punktów, 

o) marginesy – wg załącznika C. 
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Wersję elektroniczną normy (podręcznika) należy opracować w edytorze MS Word wraz z wstawionymi 
rysunkami. Praktyczne wskazówki dotyczące redagowania normy (podręcznika) przedstawiono  
w załączniku L. 

4.6.4 Numeracja stronic 

4.6.4.1 Norma Obronna (podręcznik normalizacji obronnej) jawna 

Stronicy tytułowej nie należy numerować. Pozostałe stronice normy lub podręcznika (od stronicy drugiej do 
ostatniej stronicy ostatniego załącznika) należy numerować kolejno, cyframi arabskimi. 

Numer stronicy powinien stanowić element stosowanej w normie (podręczniku) paginy, zawierającej oprócz 
numeru stronicy, podawanego na jej zewnętrznej krawędzi, numer referencyjny normy (podręcznika) w zapisie 
ciągłym – podawany pośrodku paginy. 

Tekst paginy powinien być oddzielony od pozostałego tekstu stronicy cienką poziomą kreską, umieszczoną 
nad całym tekstem. Wielkość czcionki powinna wynosić 9 punktów, a grubość poziomej kreski – 0,75 punktu. 

PRZYKŁAD 1 (stronica nieparzysta) 

 
NO-91-A405:2002 

 
         xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

PRZYKŁAD 2 (stronica parzysta) 

                                                                     NO-91-A405:2002 

 
         xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

Pagina powinna znajdować się na wszystkich stronicach normy (podręcznika), z wyjątkiem nienumerowanej 
stronicy tytułowej. 

W załącznikach dopuszcza się zamieszczanie stronic nienumerowanych – bez paginy, przy czym stronice te 
powinny być zawsze stronicami liczonymi w ogólnej numeracji stronic normy (podręcznika). W załączniku 
należy umieścić odpowiednią informację o ich wprowadzeniu. 

4.6.4.2 Norma Obronna (podręcznik normalizacji obronnej) niejawna 

Wszystkie stronice, od stronicy tytułowej normy (podręcznika) do ostatniej stronicy ostatniego załącznika 
należy numerować kolejno cyframi arabskimi, przy czym numer stronicy powinien być łamany przez liczbę 
wszystkich stronic, np. „str. 24/200”. 

Elementami stopki stosowanej w normie (podręczniku) są: numer pisma według dziennika ewidencji 
wykonanych dokumentów niejawnych, np. Z-25, PF-25, 0-25, który powinien być podawany po lewej stronie 
oraz klauzula niejawności (ZASTRZEŻONE, POUFNE, TAJNE) i numer stronicy, które powinny być podawane 
po prawej stronie. Wielkość czcionki powinna wynosić 9 punktów. 

Układ stopki dla stron parzystych i nieparzystych powinien być identyczny. 

PRZYKŁAD 1 

DEWD [podać pełen numer DEWD]       POUFNE  str. 1/200 

Stopka ostatniej stronicy ostatniego załącznika (parzysta lub nieparzysta) powinna zawierać dodatkowo dane 
o liczbie wykonanych egzemplarzy danej normy (podręcznika). 

PRZYKŁAD 2 
Wykonano w 1 egz. 
Egz. poj. – a/a 
DEWD [podać pełen numer DEWD] 
Sporządził: mjr Jan Kowalski (tel. 261-123-456) 
 
Wykonał: mjr Stanisław Nowak (tel. 261-654-321)                                                                                               

 

 

3

2 
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                                                                                            POUFNE str. 200/200 

Elementami paginy stosowanej w normie (podręczniku) są: numer referencyjny normy (podręcznika) w zapisie 
ciągłym – podawany pośrodku paginy oraz klauzula niejawności łamana przez numer egzemplarza danej 
normy (podręcznika), która powinna być podawana po prawej stronie. 

Normy w wersji elektronicznej powinny w miejscu „numer egzemplarza” zawierać „Egzemplarz elektroniczny”. 

Tekst paginy należy oddzielić od pozostałego tekstu stronicy, cienką poziomą kreską, umieszczoną nad całym 
tekstem. Wielkość czcionki powinna wynosić 9 punktów, a grubość poziomej kreski – 0,75 punktu. 

PRZYKŁAD 

 
  

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

Pagina powinna znajdować się na wszystkich stronicach normy (podręcznika) z wyjątkiem stronicy tytułowej. 
Na stronicy tytułowej klauzule niejawności umieszcza się w dwóch miejscach: w górnym prawym (np. 
POUFNE/Egz. Nr…) i w dolnym prawym rogu stronicy (np. POUFNE). 

W załącznikach do normy (podręcznika) nie dopuszcza się zamieszczania stronic nienumerowanych i bez 
paginy. 

4.6.5 Skróty nazw organizacji 

Należy stosować nazwy i skróty wprowadzone do słownictwa polskiego, Norm Obronnych lub Polskich Norm, 
np. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ). 

W pozostałych przypadkach nazwy i skróty organizacji należy podawać w takim zapisie, w jakim stosuje je 
dana organizacja, w języku angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim, np. ASTM, DIN, NATO, IEC, 
AFNOR, BSI. 

W przypadku nazw organizacji mało znanych lub nieznanych nazwę lub skrót należy uzupełnić podawanym 
w przypisie do tekstu, polskim tłumaczeniem, w miarę możliwości dokonanym na podstawie powszechnie 
dostępnych słowników lub encyklopedii. 

PRZYKŁAD 1 

Dokumenty związane z posiedzeniami EQS1 będą przesyłane… 
 

1 Europejski Komitet ds. Oceny i Certyfikacji Systemów Jakości 

PRZYKŁAD 2 

Electronic Document Server (EDS)1 
 

1 Serwer Elektronicznej Obsługi Dokumentów 

PRZYKŁAD 3 

…prowadzenie w Polsce Sekretariatu Krajowego EOQ5. 

 

5 Europejska Organizacja Jakości 

4.6.6 Stosowanie nazw handlowych i znaków towarowych 

Zamiast nazwy handlowej lub znaku towarowego wyrobu należy podawać jego właściwe oznaczenie lub opis. 

Należy unikać używania nazw własnych zastrzeżonych, nawet jeżeli nazwy takie są w powszechnym użyciu. 

PRZYKŁAD 1 

Zamiast nazwy „Teflon®‘’ używać „politetrafluoroetylen (PTFE)”. 

Jeżeli użycia nazwy zastrzeżonej nie można uniknąć, należy uzyskać odpowiednie zezwolenie od właściciela, 
na zasadzie umowy, przewidującej równą i nieograniczoną możliwość wykorzystania nazwy, a przy nazwie 
należy umieścić odpowiedni symbol, wskazujący zastrzeżenie (® lub ™). W przedmowie lub odsyłaczu należy 

 NO-91-A405:2002                                                                                                                                  POUFNE/Egz. poj.
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podać odpowiednie wyjaśnienie, dotyczące użycia danej nazwy bez konieczności stosowania określanego nią 
produktu, co dla użytkownika normy powinno być równoznaczne z możliwością stosowania produktów 
równoważnych. 

Jeżeli wiadomo, że aktualnie dostępny jest tylko jeden wyrób, który jest odpowiedni dla właściwego stosowania 
dokumentu, można podać w treści dokumentu nazwę handlową lub znak towarowy tego wyrobu. Należy 
jednak uzupełnić je stosownym wyjaśnieniem w odsyłaczu, jak pokazano w Przykładzie 2. 

PRZYKŁAD 2 

[nazwa handlowa lub znak towarowy wyrobu] … jest [nazwą handlową lub znakiem towarowym] wyrobu dostarczanego 
przez … [dostawca] … Informacja ta podana jest dla wygody użytkowników niniejszej Normy Międzynarodowej i nie jest 
wyrazem propagowania ww. wyrobu przez … [ISO lub IEC] … Możliwe jest użycie równoważnych wyrobów, o ile można 
wykazać, że prowadzą do uzyskania takich samych wyników 

Jeśli, z powodu trudności ze szczegółowym opisem właściwości wyrobu, uważa się za istotne podanie 
przykładu (lub przykładów) dostępnych w handlu wyrobów odpowiednich dla właściwego stosowania 
dokumentu, dopuszcza się umieszczenie nazw handlowych lub znaków towarowych w odsyłaczu, jak 
pokazano w Przykładzie 3. 

PRZYKŁAD 3 

[nazwa(-y) handlowa(-e) lub znak(-i) towarowy(-e) wyrobu(-ów)] … jest (są) przykładem(-ami) wyrobu(-ów) dostępnego(-
ych) w handlu. Informacja ta podana jest dla wygody użytkowników niniejszej Normy Międzynarodowej i nie jest wyrazem 
propagowania tego (tych) wyrobu(-ów) przez … [ISO lub IEC]. 

4.6.7 Tablice 

4.6.7.1 Stosowanie i zamieszczanie w tekście 

Tablice należy stosować wszędzie, gdzie są one odpowiednie do przedstawienia informacji w łatwo zrozumiałej 
formie. 

Każdą tablicę należy powołać w treści w taki sposób, aby jej związek z określonymi postanowieniami normy 
(podręcznika) był wyraźny, np. „wymiary wg tablicy 5”. 

Tablice długie należy przenosić na kolejne stronice zgodnie z 4.6.7.5. Tablice niemieszczące się w całości 
w formacie stronicy należy zamieszczać w załącznikach, na odpowiednich wklejkach lub rozwinięciach (dwóch 
lub więcej sąsiadujących ze sobą stronicach). 

4.6.7.2 Numeracja 

Tablice należy numerować kolejno cyframi arabskimi, zaczynając od liczby 1, przy czym numer powinien być 
podawany zawsze po wyrazie „Tablica”. 

Numeracja tablic powinna być niezależna od numeracji rozdziałów, podrozdziałów itp., przy czym numer 
tablicy powinien być podawany zawsze – nawet, gdy występuje tylko jedna tablica. 

W każdym załączniku należy prowadzić odrębną numerację tablic, a ich numery powinny być poprzedzane 
literą załącznika – na zasadach jak numer rozdziału, podrozdziału itp. 

4.6.7.3 Rozmieszczenie tytułu 

Podawanie tytułu tablicy nie jest wymagane. 

W przypadku podawania tytułu tablicy należy go zamieszczać po oznaczeniu wg 4.6.7.2 i po myślniku, 
pośrodku nad tablicą, przy czym cały napis podawany nad tablicą powinien być wyróżniony czcionką, jak tytuł 
podrozdziału. Po tytule nie należy stawiać kropki. 

PRZYKŁAD 

Tablica 3 – Właściwości mechaniczne 
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4.6.7.4 Nagłówki i treść tablicy 

4.6.7.4.1 Nagłówki i wartości liczbowe należy umieścić pośrodku odpowiednich pól tablicy, w sposób czytelny 
i przejrzysty, pogrubionym tekstem. 

4.6.7.4.2 Pierwsze wyrazy nagłówków należy zaczynać wielką literą. W treści tablicy poszczególne zdania 
powinny być oddzielone średnikiem. 

W przypadku stosowania nagłówków grupowych, obejmujących kilka kolumn lub wierszy, występujące pod 
nimi nagłówki kolumn lub wierszy szczegółowych mogą rozpoczynać się wielkimi lub małymi literami, 
w zależności od przyjętego nagłówka grupowego. 

4.6.7.4.3 Jednostki miar stosowane w danej kolumnie należy podać pod jej nagłówkiem. Jednostki wspólne 
dla danego wiersza należy podać pod nagłówkiem wiersza, przy czym jeżeli dla różnych wierszy stosowane 
są różne jednostki miar powinny być one wyszczególnione w osobnej kolumnie tablicy. 

Jeżeli wszystkie jednostki podawane w tablicy są jednakowe, powinny być one podane nad tablicą nad prawym 
górnym narożnikiem, wraz z określeniem wielkości, której dotyczą, np. „Wymiary w milimetrach”. 

 

PRZYKŁAD 1 

Tablica 2 

Wymiary pierścieni Siła styczna Q 

Średnica Grubość Wysokość przy wysokości h1 przy wysokości h2 

mm N 

     

1)      

2)      

PRZYKŁAD 2 

Tablica 1 

Wymiary w milimetrach 

Lp. Długość ramienia Dopuszczalne robocze rozchylenie ramion 

   

PRZYKŁAD 3 

Tablica 3 

Nazwa 
wielkości 

Jednostka 
miary 

Typ zbiornika 

P-16 P-25 P-40 P-63 P-100 

Pojemność 

Średnica 

Masa 

dm3
 

mm 

kg 

16 

200 

4 

25 

300 

8 

40 

400 

12 

63 

500 

16 

100 

600 

20 
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4.6.7.5 Przenoszenie treści tablic 

Jeżeli tablica nie kończy się na danej stronicy i jest przenoszona na stronicę następną, ramkę na dole stronicy 
należy zamknąć, a przenoszona na stronicę następną dalsza część tablicy powinna być poprzedzona 
numerem, tytułem oraz sformułowaniem „(ciąg dalszy)” pisanym kursywą, jak również zawierać nagłówki 
przenoszonej tablicy. 

PRZYKŁAD 

Tablica 1 (ciąg dalszy) 

Lp. Wymagane informacje Zakres informacji Uwagi 

4 Sprzęt przeprawowy 
Położenie, rodzaj, ilość i możliwości: 

Mostów, składów konstrukcji mostowych, 
łodzi, promów, pontonów i tratw. 

 

Nagłówki kolumn oraz stwierdzenie dotyczące jednostek należy powtórzyć na każdej stronicy. 

4.6.8 Rysunki 

4.6.8.1 Stosowanie i zamieszczanie w tekście 

Rysunki zaleca się stosować wtedy, gdy są one najbardziej efektywnym środkiem do przedstawienia informacji 
w łatwo zrozumiałej formie. Każdy rysunek należy powołać w treści normy (podręcznika) w taki sposób, aby 
jego znaczenie dla postanowień normy (podręcznika) było zrozumiałe i oczywiste, np. „podano przykładowo 
na rysunku 3”; „wymiary wg rysunku 5” itp. 

4.6.8.2 Oznaczenie 

Rysunki należy numerować kolejno cyframi arabskimi, zaczynając od liczby 1, przy czym numer powinien być 
podawany zawsze po wyrazie „Rysunek”. 

Numer rysunku powinien być podawany w każdym przypadku, nawet jeżeli w normie (podręczniku) występuje 
tylko jeden rysunek. 

Rysunków podawanych w tablicach nie należy numerować. 

Numeracja rysunków powinna być niezależna od numeracji rozdziałów, podrozdziałów, tablic itp., przy czym 
w każdym załączniku powinna być wprowadzona odrębna ich numeracja. 

Numerowanie rysunków w załącznikach powinno rozpoczynać się od liczby 1 oraz powinno być prowadzone 
niezależnie od numeracji rozdziałów, tablic itp. załącznika, a numer powinien być poprzedzony literą załącznika 
– analogicznie do numeru rozdziału, punktu itp. 

PRZYKŁAD Rysunek B.5 

4.6.8.3 Rozmieszczenie oznaczenia i tytułu rysunku 

Oznaczenie i tytuł rysunku (jeśli istnieje) powinny być umieszczone w linii poziomej pośrodku pod rysunkiem. 
Po tytule nie należy stawiać kropki. Oznaczenie i tytuł rysunku powinny być rozdzielone myślnikiem. 

PRZYKŁAD Rysunek 1 – Szczegóły aparatury 

Dopuszcza się podawanie rysunków bez tytułów, przy czym pod rysunkiem zamieszcza się wówczas 
oznaczenie wg 4.6.8.2. 

4.6.8.4 Sposób prezentacji 

4.6.8.4.1 Rysunki (obejmujące szkice, schematy, plany, wykresy itp.) należy przedstawiać w formie rysunków 
technicznych. Przy ich wykonywaniu powinny być stosowane normy podstawowe dotyczące rysunku 
technicznego maszynowego, budowlanego i elektrycznego. 

Dopuszcza się zamieszczanie w normie (podręczniku) fotografii, przy czym należy je stosować jedynie 
w przypadkach, gdy nie ma możliwości przekształcenia ich w rysunki techniczne. 
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4.6.8.4.2 Rysunki należy wykonywać w rzutach prostokątnych. Jeżeli charakter przedmiotu tego wymaga, 
można stosować inne metody rzutowania, np. rzuty aksonometryczne, pod warunkiem, że zostały one 
określone w Polskich Normach. 

4.6.8.4.3 Linie i napisy na rysunkach należy tak stosować, aby w druku na formacie A4 wysokość liter, 
określonych w normach dotyczących rysunku technicznego, z wyjątkiem indeksów, nie była mniejsza niż 
odpowiadająca wielkości czcionki 8 punktów, a grubość poszczególnych linii, określonych w normach 
dotyczących rysunku technicznego, była: 

a) dla linii ciągłej cienkiej – nie mniejsza niż 0,1 mm, 

b) dla linii ciągłej grubej – zawarta w przedziale od 0,25 mm do 0,6 mm. 

Jeżeli szereg przedmiotów przedstawianych na rysunkach ma w przybliżeniu tę samą wielkość, a rysunki mają 
przekazywać użytkownikowi normy (podręcznika) informację o tym samym stopniu szczegółowości, podziałka 
rysunków powinna być jednakowa. 

4.6.8.5 Opisy 

Opisy rysunków, w tym dobór symboli i liternictwo na rysunkach, powinny być zgodne z wymaganiami 
odpowiednich norm podstawowych, przy czym: 

a) do opisywania symboli wielkości fizycznych oraz symboli literowych zastępujących liczby należy 
stosować pismo pochyłe, a w pozostałych przypadkach pismo proste, 

b) symbole stosowane do przedstawienia określonych wielkości powinny być w miarę potrzeby 
uzupełniane stosownymi wyróżnikami, a nie zastępowane innymi symbolami, np. dla grupy symboli 
oznaczających różne długości powinny być wprowadzone oznaczenia l1, l2, l3 itd., a nie np. a, b, c, 

c) przy każdej wartości wielkości mierzalnej powinna być podana jednostka lub jej dziesiętna 
wielokrotność lub podwielokrotność podana w przepisach ustalających legalne jednostki miar2. oraz 
w Polskich Normach. Wszelkie odniesienia do innych jednostek mogą być podane, jeżeli to konieczne, 
w odsyłaczach lub załącznikach informacyjnych. 

Nie zaleca się umieszczania tekstów na rysunkach. 

4.6.9 Uwagi i odsyłacze do tablic i rysunków 

4.6.9.1 Uwagi i odsyłacze do tablic i rysunków powinny być traktowane niezależnie od odsyłaczy i uwag 
włączonych do tekstu. Należy je zamieszczać w ramce w obrębie danej tablicy, na jej końcu lub bezpośrednio 
pod rysunkiem, nad jego tytułem. 

4.6.9.2 Do każdej tablicy i każdego rysunku należy stosować odrębną numerację uwag i odsyłaczy. 

Odsyłacze do tablic i rysunków oznacza się małymi literami w górnym indeksie, zaczynając od litery „a”. 

Uwagi do tablic lub rysunków nie powinny zawierać wymagań. Jakiekolwiek wymagania dotyczące zawartości 
tablic lub rysunków należy podawać w treści odsyłaczy do tablic lub rysunków, w dodatkowym akapicie 
w tablicy, lub między rysunkiem i tytułem rysunku. 

4.6.10 Powołania 

4.6.10.1 Wprowadzenie powołań do treści normy (podręcznika) 

W treści normy (podręcznika) nie należy powtarzać fragmentów danej normy (podręcznika) lub cytować innych 
opublikowanych dokumentów. Jeżeli takie powtórzenie lub cytowanie jest niezbędne, np. przy stosowaniu 
w danej normie (podręczniku) określonych postanowień, przepisów lub terminów według innej normy 
(podręcznika), należy powołać się na określony dokument lub jego część (punkt, rozdział itp.), bez podawania 
jego treści. Nie należy powoływać się na określone stronice dokumentów. 

Jeżeli przytoczenie treści postanowienia jest konieczne, np. wynika to z innych przepisów, w treści normy 
(podręcznika) należy zamieścić odpowiednie powołanie, a jego treść podana w załączniku informacyjnym. 

 

                                                      
2 Rozporządzenie podane w 1.2 
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4.6.10.2 Charakter powołania 

4.6.10.2.1 Powołanie się na normę (podręcznik) może mieć charakter normatywny lub informacyjny. 

Powołanie o charakterze normatywnym może być obowiązujące (np. „terminy i definicje wg PN-EN 45020”) 
lub wskazujące (np. „badania mogą być przeprowadzane jedną z metod wg PN-ISO 6143:1993”). Powołania 
te stanowią uzupełnienie normatywnego elementu normy (podręcznika) i są niezbędne przy jej stosowaniu. 

Powołanie o charakterze informacyjnym (np. „kody nazw krajów podano zgodnie z PN-G-09010:2016-02”) 
stanowi jedynie informację i nie ma wpływu na stosowanie normy (podręcznika). 

Ponadto powołanie na normę (podręcznik) może być datowane lub niedatowane, zgodnie z 4.6.10.4. 

4.6.10.2.2 Powołanie na książkę, artykuł, dokument itp. może być wprowadzane wyłącznie w charakterze 
informacyjnym i należy unikać jego zamieszczania w normatywnej treści normy (podręcznika). 

4.6.10.3 Powołanie się na treść danej normy (podręcznika) 

Powołanie się na treść danej normy (podręcznika) następuje przez: 

a) powołanie się na całą normę (podręcznik) w jej własnym tekście, przez zastosowanie zwrotów: 
„niniejsza norma…”, „niniejszy podręcznik…”, „niniejsza część normy NO…”, 

b) powołanie się na określony rozdział, podrozdział, punktu itp., poprzez podanie jego numeru, np. „wg 
rozdz. 3”, „zgodnie z 5.3.2”, „szczegóły podano w 3.5.6b”, 

c) powołanie się na tablicę, rysunek lub wzór z podaniem właściwego numeru, przy czym wyraz „tablica”, 
„rysunek” lub „wzór” są jego nierozłącznymi składnikami i powinny być podawane w odpowiednim 
przypadku odpowiednio do powołania, np. „zgodnie ze wzorem (5)”, „wg tablicy 1”, „podano na rysunku 
3”, 

d) powołanie się na określony załącznik lub jego część, przy czym należy podawać wyraz „załącznik” 
(w odpowiednim przypadku) z właściwą literą załącznika, np. „wg załącznika A”, a przy powoływaniu 
rozdziałów, punktów itp. załącznika należy podać numer właściwego rozdziału, punktu itd., 
analogicznie do powołań wg 4.6.10.3b, np. „wg A.3.4c”, „zgodnie z B.1.2”. 

4.6.10.4 Powoływanie się na inne dokumenty 

4.6.10.4.1 Powoływanie się na inną Normę Obronną, podręcznik normalizacji obronnej, Polską Normę itp., 
następuje przez przytoczenie ich numerów, z datą lub bez daty (w zależności od charakteru powołania), 
w zapisie ciągłym, przy czym powołania normatywne zaleca się podawać jako datowane. 

Powołania niedatowane stosuje się w przypadkach, gdy: 

 zakłada się, że przy stosowaniu normy (podręcznika) będzie można korzystać z wszystkich 
późniejszych modyfikacji powołanego dokumentu (np. normy terminologiczne), 

 przy stosowaniu normy (podręcznika) niezbędne jest korzystanie z wszystkich późniejszych 
modyfikacji powołanego dokumentu. 

W przypadku powoływania się na normę wieloczęściową, w zależności od zakresu powołania, w treści może 
być podany: 

 numer części normy, z datą lub bez daty, np. NO-91-A405-1 lubNO-91-A405-1:1995, przy czym takie 
powołanie obejmuje określoną część normy w odpowiednim wydaniu – zawsze aktualnym lub 
konkretnym (np. z roku 1995), 

 numer normy – bez daty – np. „patrz NO-65-A207”, przy czym takie powołanie obejmuje wszystkie 
części normy w ich aktualnym wydaniu oraz ewentualne zmiany, poprawki itp. do powołanej normy. 

4.6.10.4.2 Powołania datowane są powołaniami na: 

 konkretne wydanie, wskazane przez rok publikacji, lub 

 konkretny projekt do ankiety, wskazany przez rok wydania. 

Późniejsze zmiany lub nowelizacje dokumentów powołanych normatywnie w sposób datowany będą 
wymagały włączenia, drogą zmiany, do treści powołującego je dokumentu. 

UWAGA W tym kontekście część jest uważana za odrębny dokument. 
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Powołania na określone rozdziały lub podrozdziały, tablice i rysunki z innych dokumentów powinny być zawsze 
datowane. 

4.6.10.4.3 W przypadku powołań datowanych na dokument standaryzacyjny NATO niewprowadzający 
publikacji sojuszniczej należy stosować następującą formę zapisu: 

 STANAG 1059:2005 (ed. 9) – CODES FOR GEOGRAPHICAL ENTITIES 

 STANAG 2116:2016 (ed. 6) – NATO CODES FOR GRADES OF MILITARY PERSONNEL 

W przypadku powołań datowanych na dokument standaryzacyjny NATO wprowadzający publikację 
sojuszniczą należy stosować następujący sposób zapisu: 

 APP-22 (A) / STANAG 2828:2015 (ed. 7) – MILITARY PALLETS, PACKAGES AND CONTAINERS 

 AASTP-5 (1)(2) / STANAG 4657:2009 (ed. 1) – NATO GUIDELINES FOR THE STORAGE, 
MAINTENANCE AND TRANSPORT OF AMMUNITION ON DEPLOYED MISSIONS OR 
OPERATIONS 

W przypadku powołań niedatowanych należy stosować odpowiednio poniższe zapisy: 

 STANAG 1059 – CODES FOR GEOGRAPHICAL ENTITIES 

 STANAG 2116 – NATO CODES FOR GRADES OF MILITARY PERSONNEL 

 APP-22 (A) / STANAG 2828 – MILITARY PALLETS, PACKAGES AND CONTAINERS 

 AASTP-5 (1)(2) / STANAG 4657 – NATO GUIDELINES FOR THE STORAGE, MAINTENANCE AND 
TRANSPORT OF AMMUNITION ON DEPLOYED MISSIONS OR OPERATIONS 

W przypadku zagranicznych dokumentów standaryzacyjnych cały tytuł publikacji należy zapisywać wielkimi 
literami. 

Ponadto, podając informacje o dokumentach standaryzacyjnych NATO, należy sprawdzać poprawność tytułu 
oraz aktualną edycję danego dokumentu. Przedmiotowe informacje są dostępne za pośrednictwem Bazy 
Danych Dokumentów Standaryzacyjnych NATO (NSDD)3. Jest to warunek konieczny, aby uniknąć 
powoływania się w Normach Obronnych i podręcznikach normalizacji obronnej na dokumenty wycofane lub 
zastąpione. 

4.6.10.4.4 Numerów powoływanych norm (podręczników) podawanych w zapisie ciągłym nie należy 
rozdzielać. 

4.6.10.4.5 Jeżeli w treści normy (podręcznika) konieczne jest powołanie się na postanowienia normy 
(podręcznika) lub dokumentów innych niż Norma Obronna, podręcznik normalizacji obronnej, Polska Norma 
lub przepis krajowy, to należy postępować zgodnie z zasadami opisanymi w 4.2.3. 

Powoływanie się na postanowienia normy międzynarodowej, europejskiej i innej odbywa się analogicznie do 
powołania na Normę Obronną (podręcznik normalizacji obronnej), przy czym numer normy powinien być 
podawany zgodnie z oryginalnym numerem referencyjnym. 

Powołanie się na dokument inny niż norma lub podręcznik następuje przez podanie numeru i tytułu dokumentu 
wraz z miejscem jego opublikowania, uzupełnianych w razie potrzeby numerem artykułu, rozdziału itp. 
Dopuszcza się stosowanie odpowiednich skrótów nazw dokumentów, pod warunkiem wyjaśnienia ich w treści 
normy, np. w odsyłaczu, w miejscu pierwszego powołania. 

4.6.10.5 Wykazy powoływanych norm (podręczników) i dokumentów 

Wszystkie normy i dokumenty, na które w treści normy (podręcznika) dokonano powołania normatywnego 
powinny być wyszczególnione w wykazie dokumentów powołanych wg 4.2.3. 

Normy i dokumenty, na które powołano się w celach informacyjnych powinny być wyszczególnione 
w elemencie normy (podręcznika) „Bibliografia”. Bibliografię należy opracować wg 4.4.2. 

4.6.11 Wyrażenia matematyczne 

4.6.11.1 Wzory i równania powinny być wyrażane w poprawnej formie matematycznej z wykorzystaniem 
funkcji wstawiania równań i wzorów w edytorze MS Word. Wielkości fizyczne powinny być przedstawione 
symbolami literowymi, a ich znaczenie powinno być wyjaśnione w opisie poniżej równania, z wyjątkiem 
przypadków, gdy zostały one objaśnione wcześniej. 
                                                      
3 Dostępna pod adresem www.nso.nato.int. 
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Do zapisu symboli wielkości fizycznych oraz symboli literowych zastępujących liczby zaleca się stosowanie 
kursywy. 

Opisów terminów lub nazw wielkości nie należy podawać w formie równań. 

Do przedstawiania wzorów i równań należy stosować następujący układ redakcyjny: 

 1/
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1  x1
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T

TT
μ+=
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p








 

w którym: 

p1 – ciśnienie wlotowe, wyrażone w paskalach (P); 

p2 – ciśnienie wylotowe, wyrażone w paskalach (P); 

µ – sprawność izentropowa, wyrażona w procentach (%); 

T1 – temperatura wlotowa, wyrażona w kelwinach (K); 

T2 – temperatura wylotowa, wyrażona w kelwinach (K); 

– współczynnik pojemności cieplnej. 

Nazwy jednostek wielkości fizycznych niepoprzedzone wartością liczbową należy podawać w pełnym 
brzmieniu (np. „wyrażone w kelwinach”, „wyrażone w paskalach” itp.) wraz ze skrótem umieszczonym 
w nawiasie. 

4.6.11.2 Symbole wielkości fizycznych oraz znaki i symbole matematyczne powinny być zgodne z Polskimi 
Normami podstawowymi z tego zakresu. 

W miarę możliwości należy unikać stosowania symboli z indeksami złożonymi (wieloczłonowymi lub mającymi 
własne indeksy). 

Jeżeli stosowanie indeksów złożonych we wzorze jest konieczne, dla każdego poziomu indeksowania należy 
wydzielić odrębną linię, podając: 

D1 max 

Zaleca się podawanie indeksów złożonych w tekście, z rozdzieleniem ich poszczególnych członów 
(poziomów) przecinkiem (np. D1, max, A w1, w2). 

4.6.11.3 Wzory powinny być przedstawiane w możliwe najprostszej formie. Należy unikać stosowania wzorów, 
które wymagałyby w druku wielu wierszy. Ułamki powinny być przedstawiane we wzorze w formie: 

    a 

   b 

W tekście oraz w wykładnikach potęgowych wzorów zaleca się stosowanie formy a/b. 

Przy przedstawianiu rozwiniętych wzorów matematycznych należy stosować uproszczone formy równań. 

PRZYKŁAD 

Wielopoziomowy wzór: 
 

sin
(N+1)Θ

2
xsin

NΘ
2

sin
Θ
2

 

powinien być podany w formie: 

sin [0,5 × (N + 1) ×] × sin (0,5 × N ×) 

 sin (0,5 ×)                                               

4.6.11.4 Wzory należy umieszczać bezpośrednio po powołaniu, w osobnym wierszu lub wierszach, pośrodku 
tekstu. Wzory długie, niemieszczące się w szerokości stronicy lub łamu, powinny być dzielone zgodnie z ich 
treścią w miejscu odpowiedniego znaku (dodawania, odejmowania itp.) i przenoszone do kolejnych wierszy. 

 (1) 

 

 (1) 

(2) 
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Znak umieszczony na końcu części wzoru, w miejscu jego podziału, należy powtórzyć na początku 
przeniesionej części wzoru. 

4.6.11.5 Jeżeli przewiduje się możliwość powołania wzoru w danej normie (podręczniku) lub w innych normach 
(podręcznikach), należy nadać mu numer. 

Wzory należy numerować cyframi arabskimi podawanymi w nawiasie okrągłym. Numer należy zamieścić na 
linii wzoru lub pośrodku jego wysokości, przy marginesie wyznaczonym prawą krawędzią tekstu (od strony 
wewnętrznej marginesu). 

PRZYKŁAD 

        x2 + y2 = z2           
 

Numeracją należy objąć wszystkie wzory w danej normie (podręczniku) lub niektóre z nich, przy czym 
numeracja w treści normy (podręcznika) powinna być kolejna, ciągła, niezależna od numeracji rozdziałów, 
tablic itp., z wyłączeniem treści załączników. Wzory w załącznikach powinny być objęte odrębną numeracją, 
poprzedzoną literą załącznika, analogicznie do pozostałych części i elementów załączników, np. (A.2). 

4.6.12 Nazwy, wzory związków chemicznych i równania chemiczne 

4.6.12.1 Nazwy chemicznych związków organicznych należy podawać wg PN-C-01000. 

4.6.12.2 Wzory chemiczne należy podawać: 

a) w tekście – obok nazwy związku – w przypadkach omawiania związków mniej znanych 
i niestosowanych powszechnie oraz związków złożonych, występujących pod różnymi nazwami, 
w różnym uwodnieniu itp., 

b) w tablicach i wzorach liczbowych – bez nazw. 

W opisach badań należy stosować nazwy związków chemicznych bez wzorów. 

4.6.12.3 Zawartość składników w mieszaninach i roztworach należy wyrażać zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w PN-81/C-01055. 

PRZYKŁAD 1 

Nadmanganian potasowy, roztwór o stężeniu molowym c(1/5 KMnO4) = 0,1 mol/l [nie roztwór o c(1/5 KMnO4)]. 

PRZYKŁAD 2 

Cyjanian potasowy, roztwór o stężeniu masowym  (KNCO) = 0,0193 g/cm3 [nie roztwór o  (KNCO) = 0,0193 g/cm3]. 

PRZYKŁAD 3 

Wodorotlenek sodowy, roztwór o ułamku masowym 30 % (m/m) [nie roztwór 30 % (m/m)]. 

Symbole stężeń, np. , c należy pisać pismem pochyłym. Symbole pierwiastków we wzorach chemicznych lub 
symbole zastępcze wzorów chemicznych należy pisać pismem prostym. 

Przy zapisie stężeń należy stosować odstęp między: 

 symbolem stężenia a wzorem (lub symbolem zastępczym) związku chemicznego, 

 wartością liczbową a symbolem %. 

Odstęp należy stosować między symbolem % a oznaczeniem procentu – (n/n), (m/m) lub (V/V). 

4.6.12.4 Do oznaczania kationów i anionów należy używać, odpowiednio, znaków plus (+) i minus (-). Liczbę 
ładunków należy oznaczać odpowiednią liczbą arabską podawaną przed odpowiednim znakiem. 

PRZYKŁAD PO4
3- 

4.6.12.5 Wzory chemiczne mogą być zamieszczane zarówno w tekście, jak i w osobnym wierszu (pod 
tekstem). 

 (1) 
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4.6.12.6 Numeracja wzorów wg 4.6.11.5, przy czym wszystkie wzory numerowane w tekście normy 
(podręcznika) powinny być numerowane kolejno, niezależnie od rodzaju wzoru (matematyczne, chemiczne 
itp.). 

4.6.13 Przedstawianie wartości liczbowych 

4.6.13.1 Części ułamka dziesiętnego powinny być oddzielone przecinkiem. Jeżeli w ułamku dziesiętnym jest 
przedstawiana wartość mniejsza od jedności, przed przecinkiem należy umieścić zero. 

4.6.13.2 Każda grupa trzech cyfr w lewą i w prawą stronę od znaku dziesiętnego powinna być oddzielona 
spacją od cyfr poprzedzających lub odpowiednio po nim następujących, z wyjątkiem czterocyfrowych liczb 
w oznaczeniach lat, np.: „23 456”, „2 345”, „222,345 789”, ale: „rok 1990”. 

4.6.13.3 Do określenia mnożenia wartości liczbowych należy stosować znak mnożenia (×). Nie należy 
stosować kropki. 

PRZYKŁAD 1,8 × 10-3 

4.6.13.4 Przy wyrażaniu liczby przedmiotów, liczby od jeden do dziewięć należy pisać słownie. 

Do wyrażania wartości liczbowych wielkości fizycznych należy stosować cyfry arabskie z odpowiednim 
symbolem jednostki miary, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w 1.2. 

Przy ustalaniu wartości liczbowych należy, w miarę możliwości, stosować liczby normalne, a stopniowanie 
wielkości ustalać opierając się na ciągach liczb uprzywilejowanych, przy czym należy stosować Polskie Normy 
podstawowe dotyczące tej tematyki. 

4.6.14 Wielkości fizyczne, jednostki i symbole 

4.6.14.1 Wartości wielkości mierzalnych powinny być wyrażone tylko w jednostkach, oraz ich dziesiętnych 
wielokrotnościach i podwielokrotnościach, podanych w przepisach ustalających legalne jednostki miar4 
(jednostki miar podano w załączniku M) oraz w Polskich Normach. Wszelkie odniesienia do innych jednostek 
mogą być podane, jeżeli jest to konieczne, w odsyłaczach lub załącznikach informacyjnych. 

Normy (podręczniki) zawierające wartości wielkości wyrażone tylko w jednostkach innych niż wymienione 
powyżej, których utrzymanie jest niezbędne, powinny być uzupełnione informacją zawierającą ich odniesienie 
do jednostek wymienionych wyżej. 

4.6.14.2 Wielkości fizyczne, jednostki i symbole należy zapisywać zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa 
w 1.2, a w przypadku, gdy nie są określone w tych dokumentach, należy stosować powszechnie przyjęte 
symbole i znaki, np. symbole pierwiastków chemicznych, podstawowe znaki matematyczne itp. 

Wartości wielkości mierzalnych należy podawać cyframi arabskimi z odpowiednim symbolem jednostki miary 
zgodnie z ww. rozporządzeniem. 

Symbole wielkości fizycznych oraz znaki i symbole matematyczne powinny być zgodne z Polskimi Normami 
podstawowymi z tego zakresu. 

W miarę możliwości należy unikać stosowania w jednej normie różnych krotności tej samej jednostki, np. 
milimetrów i centymetrów. 

4.6.14.3 Nazwy jednostek wielkości fizycznych niepoprzedzone wartością liczbową należy podawać w pełnym 
brzmieniu, np. „w milimetrach”, „w watach na metr kwadratowy i kelwin” itp. Jeśli przyjęte rozwiązania graficzne 
nie wymagają stosowania pełnej nazwy, w tablicach należy stosować oznaczenia jednostek miar. 

4.6.14.4 W tekstach drukowanych należy stosować pismo pochyłe do opisywania: 

 symboli wielkości, 

 indeksów literowych przy symbolach wielkości, 

 symboli literowych przedstawiających liczby. 

Nazwy wielkości fizycznych, oznaczenia jednostek miar i wartości liczbowe należy drukować pismem prostym. 

                                                      
4 Rozporządzenie podane w 1.2 
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4.6.15 Podawanie wymiarów, odchyłek i tolerancji 

Wymiary, odchyłki i tolerancje należy podawać jednoznacznie, zgodnie z 4.6.14 oraz zgodnie 
z zamieszczonymi poniżej przykładami. 

PRZYKŁAD 1 80 mm × 25 mm × 50 mm, nie (80 x 25 x 50 mm) 

PRZYKŁAD 2 80 mm ± 2 mm albo (80 ± 2) mm 

PRZYKŁAD 3  80
2
0
+

 mm 

PRZYKŁAD 4  80 mm
50
25
+

 µm 

PRZYKŁAD 5 20 °C ± 2 °C lub (20 ± 2) °C lub (293 ± 2) K 

PRZYKŁAD 6 3 mm < a < 15 mm, nie (3 < a < 15 mm) 

Tolerancje podawane w procentach należy wyrażać we właściwej postaci matematycznej, np. 230 V ± 5 %, 
przy czym: 

 przy wyrażaniu zakresu należy pisać: od 63 % do 65 %, 

 przy wyrażaniu wartości nominalnej z odchyłką należy pisać: (65 ± 2) %; nie należy pisać 65 ± 2%. 

4.6.16 Stosowanie form skróconych terminów i cudzysłowu 

4.6.16.1 Formy skrócone należy stosować z umiarem, jedynie w przypadkach, w których ich stosowanie nie 
spowoduje nieporozumienia (np. w nagłówkach tablic). Nie należy natomiast zastępować poszczególnych 
wyrazów tekstu dowolnymi skrótami. 

Jeśli w normie (podręczniku) nie podano wykazu form skróconych terminów, należy przy pierwszym użyciu 
terminu skróconego podać dany termin w pełnym brzmieniu, a następnie w nawiasie jego formę skróconą. 

Jeśli w normie (podręczniku) istnieje wykaz skrótów, wówczas w treści normy (podręcznika) należy posługiwać 
się wyłącznie skrótem. Wyjaśnienia skrótów nie należy podawać w przypisach dolnych. 

Formę skróconą należy wyszczególnić tylko wtedy, gdy jest ona następnie używana w dokumencie. 

Wyjaśnienia skrótów można nie podawać jedynie w przypadkach stosowania skrótów powszechnie znanych 
i stosowanych w polskim piśmiennictwie, jak np.: br. (bieżącego roku), cdn. (ciąg dalszy nastąpi), p. (punkt), 
przy czym skróty „p., rozdz., wg” stosuje się tylko przed następującą po nich liczbą lub literą w przypadkach 
powoływania się na określoną normę, rozdział, punkt, pozycję. 

4.6.16.2 Pisownia skrótów powinna być zgodna z zasadami ortografii i pisowni języka polskiego. 

Jest ogólną regułą, że skróty składają się z wielkich liter bez kropek między literami. Wyjątkowo, skróty 
składające się z pierwszych liter wyrazów pisane są małymi literami, a po każdej literze umieszczana jest 
kropka [np. „a.c.” dla terminu „alternating current” (prąd zmienny)]. Jednakże specyfikacje techniczne 
dotyczące znakowania mogą narzucać inne wymagania (na przykład w IEC 61293 określono oznakowanie 
w postaci „AC 230 V”). 

Jeśli zdanie rozpoczyna się od skrótu, który w zdaniu składałby się z kilku małych liter, wszystkie litery 
w skrócie powinny być napisane wielkimi literami, na przykład „A.C.”. 

Skróty przyjęte z języków obcych należy wyjaśnić w języku źródłowym i tłumaczeniu na język polski, np.: a.c. 
(alternating current) – prąd przemienny, d.c. (direct current) – prąd stały, przy czym skróty takie powinny być 
objaśnione w elemencie normy dotyczącym skrótów. 

4.6.16.3 Cudzysłów należy stosować do wyodrębniania w tekście cytatów oraz wyrazów i zwrotów użytych 
w znaczeniu innym niż podstawowe (także szczególnym, np. podawanym przykładowo) i należy go zapisywać 
bez odstępu, na początku i na końcu wyrazu lub zwrotu ujętego w cudzysłów lub wyrazu zaczynającego 
i kończącego wypowiedź cytowaną, w formie – „…”. 

4.6.17 Znaki wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe 
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4.6.17.1 Łącznik (dywiz) [ - ] stosuje się: 

 do łączenia przymiotników złożonych z dwóch lub więcej członów równorzędnych znaczeniowo, np. 
słownik angielsko-niemiecko-francuski, ale przymiotniki złożone z członków nierównorzędnych 
znaczeniowo, gdzie główne znaczenie zawarte jest w drugim członie zapisuje się bez łącznika, np. 
jasnoniebieski, rolniczoprzemysłowy, 

 w zestawieniach rzeczowników składających się z dwóch członów równorzędnych, np. taras-palarnia, 

 do łączenia nazw miejscowości i regionów składających się z dwóch lub więcej członów 
rzeczownikowych, które oznaczają dwie jednostki administracyjne względem siebie równorzędne, np. 
Warszawa-Śródmieście, Nadrenia-Palatynat, 

 do łączenia nazwisk dwuczłonowych oraz do zawołania bojowego, np. Grot-Rowecki, 

 do łączenia przedrostków z nazwami własnymi pisanymi wielką literą, np. pół-Amerykanin, 

 w połączeniach wyrazowych z członkami „niby-” i „quasi-”, np. niby-przyjazny, quasi-naukowy, 

 w wyrażeniach, w których występuje dwa razy wyraz złożony różniący się tylko pierwszym członem, 
np. krótko- i długoterminowy, 

 w wyrazach utworzonych od skrótowców, np. na UJ-ocie, 

 w niektórych skrótach, np. m-c, m-cy ( = miesiąc, miesięcy), z-ca ( = zastępca), 

 w obcych nazwach własnych, np. F-16, 

 w wyrazach złożonych z liczby zapisywanej cyfrowo oraz przymiotnika lub rzeczownika, np.  
10-dolarowy, 

 w nazwach związków chemicznych do łączenia oznaczeń położenia podstawników z właściwą częścią 
nazwy, np. 1,3,5-trichlorobenzen, a także do łączenia nazwy izotopu z liczbą masową, np. węgiel-14 
( = 14C). 

4.6.17.2 Myślnik ma postać pauzy ( — ) lub półpauzy ( – ). Należy go stosować: 

 w wykazach skrótów w celu rozdzielenia skrótu i objaśnienia, 

 w rubryce tabeli dla oznaczenia, że dane zjawisko nie istnieje, 

 po wyrazie „rysunek” lub „tablica”, po których następuje tytuł tablicy lub rysunku, np. Rysunek 1  
– Zestawienie pojazdów. 

5 Dodatkowe elementy Norm Obronnych (podręczników normalizacji obronnej) 
publikowane oddzielnie 

5.1 Ogólne zasady redagowania i publikowania 

5.1.1 W celu utrzymania właściwego poziomu i aktualności norm (podręczników), przewiduje się uzupełnianie 
ich treści dodatkowymi elementami, tj. zmianą do normy (podręcznika) i poprawką do normy (podręcznika) 
redagowanymi odpowiednio wg 5.2 i 5.3. Elementy te wydawane są w formie odrębnych publikacji i powinny 
być opracowywane i publikowane zgodnie z procedurą zawartą w RPNO-01:2018. 

5.1.2 Każdy element wydawany w formie odrębnej publikacji powinien być opatrzony własnym numerem lub 
innym oznaczeniem wg zarządzenia, o którym mowa w 1.2 oraz datą zatwierdzenia (w przypadku poprawki  
– wprowadzenia), a także własną stronicą tytułową, analogicznie do normy (podręcznika) i jej projektu. 

5.2 Zmiana do Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) 

5.2.1 Zmiana do normy (podręcznika) powinna być zredagowana zgodnie z zasadami dotyczącymi normy 
(podręcznika). 

5.2.2 Stronica tytułowa zmiany do normy (podręcznika) powinna być opracowana zgodnie z przykładem 
przedstawionym w załączniku I. 

5.2.3 Treść zmiany powinna być poprzedzona przedmową do zmiany, zawierającą informacje o komitecie, 
który opracował zmianę, informacje dotyczące przyczyn oraz skutków wprowadzenia zmiany, a także 
informacje o wcześniejszych zmianach (poprawkach) włączonych do jej treści. 
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5.2.4 W razie konieczności wprowadzenia do normy (podręcznika) kolejnych zmian powinny być one 
wydawane z kolejnymi numerami, a treść poprzedniej zmiany powinna być wprowadzona do treści następnej 
zmiany. Wprowadzenie treści poprzedniej zmiany do treści nowej zmiany należy odnotować w odpowiednim 
miejscu stronicy tytułowej zmiany, poprzez podanie nazwy wprowadzonego elementu oraz jego numeru i roku 
wprowadzenia. 

5.3 Poprawka do Normy Obronnej (podręcznika normalizacji obronnej) 

5.3.1 Poprawki powinny zawierać wyłącznie sprostowania lub zmiany redakcyjne postanowień, jeżeli istnieje 
możliwość ich niewłaściwej interpretacji lub dotychczasowe sformułowanie jest błędne. 

Poprawki nie powinny zawierać wymagań. 

5.3.2 Poprawki powinny być wydawane na zasadach jak zmiany do normy (podręcznika), przy czym nie należy 
uzupełniać treści poprawki przedmową. 

Stronicę tytułową poprawki do normy (podręcznika) należy opracować zgodnie z przykładem przedstawionym 
w załączniku I. 

5.3.3 Jeżeli do danego wydania normy niezbędne jest wprowadzenie kolejnej poprawki, powinna ona zawierać 
treść poprzedniej poprawki. 

5.4 Wprowadzanie poprawek do treści zmiany do Normy Obronnej (podręcznika 
normalizacji obronnej) 

5.4.1 W przypadku opracowywania zmiany do normy (podręcznika), wszystkie wcześniejsze poprawki należy 
włączyć do jej treści. 

5.4.2 Wszystkie poprawki powinny być włączone do treści zmiany przy jej nowym wydaniu. Włączenie 
poprawki powinno być odnotowane w numerze zmiany na jej stronicy tytułowej. 

6 Normy Obronne (podręczniki normalizacji obronnej) wprowadzające zagraniczne 
dokumenty normalizacyjne 

6.1 Elementy wstępne 

6.1.1 Norma (podręcznik) wprowadzająca zagraniczny dokument normalizacyjny składa się z: 

 krajowej stronicy tytułowej z numerem krajowym, 

 przedmowy krajowej oraz tłumaczenia tytułu (na odwrotnej stronie krajowej stronicy tytułowej), 

 tłumaczenia dokumentu wprowadzanego z pominięciem stronicy tytułowej oraz stronic zawierających 
wstępne i końcowe informacje dotyczące dokumentu wprowadzanego (przykłady stron dokumentu 
wprowadzanego nie zamieszczanych w normie przedstawiono w załączniku K), 

 krajowych załączników normatywnych (opcjonalnie), 

 krajowego załącznika z krajowymi odpowiednikami dokumentów powołanych (opcjonalnie), 

 innych krajowych załączników informacyjnych (opcjonalnie), 

 odsyłaczy krajowych (opcjonalnie). 

6.1.2 Zamieszczony na stronicy tytułowej normy (podręcznika) numer powinien zawierać informację 
o dokumencie wprowadzanym zgodnie z zarządzeniem wymienionym w 1.2. 

6.1.3 Tytuł normy (podręcznika) powinien stanowić tłumaczenie tytułu dokumentu wprowadzanego 
uzupełnione, w miarę potrzeb, właściwym elementem wprowadzającym lub uzupełniającym. 

6.1.4 W przedmowie krajowej należy zamieścić stwierdzenie, że norma (podręcznik) stanowi tłumaczenie 
dokumentu wprowadzanego. W przypadku, gdy wprowadzanym dokumentem jest dokument standaryzacyjny 
NATO należy stosować jego oznaczenie wg 4.1.3.5. 

6.1.5 Załączniki krajowe, o ile występują, powinny być zamieszczane za pełnym tekstem normy (podręcznika). 
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Jeżeli włączono załączniki krajowe, należy je oznaczyć NA, NB itd., aby można je było wyraźnie odróżnić od 
wszystkich innych załączników w normie. 

6.2 Treść normy (podręcznika) 

6.2.1 Układ treści dokumentu wprowadzanego powinien pozostać niezmieniony. Podziały i numeracja 
rozdziałów powinny być zachowane takie jak w oryginale. 

Tłumaczenie nie powinno ani rozszerzać ani ograniczać treści normy zagranicznej, tj. treść powinna 
pozostawać niezmieniona w wyniku tłumaczenia i powinna być przyjęta w całości, łącznie ze spisem treści, 
odsyłaczami, tablicami, rysunkami i załącznikami. 

6.2.2 Stronice normy (podręcznika) należy oznaczyć paginą zawierającą numer referencyjny normy 
(podręcznika) i numer stronicy. 

6.2.3 W części merytorycznej wprowadzanego dokumentu mogą być zamieszczane odsyłacze krajowe. 
Odsyłacze krajowe powinny być zgodne z regułami podanymi w 4.5.3, jednak należy zadbać o stosowanie 
znaków różnych od stosowanych w odsyłaczach w dokumencie zagranicznym. 

6.2.4 Jeżeli w dokumencie wprowadzanym są podane dokumenty niewymienione w rozdziale „Powołania 
normatywne” należy wymienić je w informacyjnym załączniku krajowym „Bibliografia", a w przedmowie 
krajowej podać o tym odpowiednie informacje. 

6.2.5 Tłumaczenie dokumentu wprowadzanego powinno być zgodne z zasadami języka polskiego, powinno 
uwzględniać terminologię z określonej dziedziny oraz podaną w normach terminologicznych ogólnych. Należy 
konsekwentnie przestrzegać stosowania ustalonej terminologii w całej treści normy (podręcznika), nawet 
w przypadku braku takiej konsekwencji w tekście dokumentu wprowadzanego. 

Jeżeli w dokumencie wprowadzanym znajdują się oczywiste pomyłki, w postanowieniach normy (podręcznika) 
należy wprowadzić modyfikacje, umieszczając poprawne zapisy opatrzone odsyłaczami krajowym. 

W przypadku wystąpienia w dokumencie wprowadzanym indeksów terminów, należy je uporządkować 
alfabetycznie po przetłumaczeniu na język polski. Jeżeli w dokumencie wprowadzanym występuje indeks 
alfabetyczny tytułów punktów z odesłaniem do numeru punktu i stronicy, należy podać go jako spis treści 
według kolejności punktów normy (podręcznika). 

6.2.6 Zaleca się pozostawienie skrótów i symboli w ich oryginalnym zapisie (bez tłumaczenia), chyba że 
istnieją ich krajowe odpowiedniki funkcjonujące w polskim słownictwie. Nazwy organizacji zagranicznych 
występujące w treści dokumentu wprowadzanego należy zastąpić nazwą krajowej instytucji, jeśli taka 
instytucja istnieje. 

6.2.7 Rysunki powinny być wykonane zgodne z zasadami podanymi w 4.6.8. 

6.3 Krajowy załącznik normatywny dotyczący szczególnych warunków krajowych 

6.3.1 Informację o występujących szczególnych warunkach krajowych należy podać w załączniku 
normatywnym do normy (podręcznika) wprowadzającej zagraniczny dokument normalizacyjny. 

Postanowienia o określonych szczególnych warunkach krajowych mają charakter normatywny. 

6.3.2 Szczególny warunek krajowy to właściwość krajowa lub praktyka, która odbiega od postanowień 
wprowadzanego dokumentu zagranicznego, a której nie można zmienić nawet przez długi okres, np. warunki 
klimatyczne, warunki uziemienia elektrycznego. 

6.3.3 Jeżeli podano wykaz szczególnych warunków krajowych w załączniku normatywnym, dopuszcza się 
powoływanie na ten załącznik za pomocą odsyłaczy krajowych w normie wprowadzającej zagraniczny 
dokument normalizacyjny. 

6.4 Krajowy załącznik informacyjny dotyczący krajowych odpowiedników dokumentów 
powołanych 

6.4.1 Przedstawia się go w formie tablicy. 
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W lewej kolumnie zamieszcza się wykaz wszystkich norm i dokumentów powołanych w dokumencie 
wprowadzanym, w takiej samej kolejności i w takim samym zapisie. Ponadto należy stosować niżej podane 
zasady: 

 wykaz dokumentów powołanych powinien zawierać wykaz wszystkich pozycji powołanych 
w dokumencie wprowadzanym, włącznie z podaniem pełnej nazwy instytucji (bez tłumaczenia) 
opracowującej dokumenty powołane, 

 tytuły dokumentów powołanych nie powinny być tłumaczone, 

 jeżeli tekst dokumentu powołanego jest niedostępny, dokument ten w wykazie powinien być 
oznaczony odsyłaczem krajowym o treści „dokument nie jest powszechnie dostępny”. 

W prawej kolumnie zamieszcza się wyłącznie informacje o odpowiednikach krajowych powołanych 
dokumentów; odpowiednikiem krajowym dokumentu powołanego jest, zgodnie z PN-EN 45020:2009, Polska 
Norma lub Norma Obronna zharmonizowana z dokumentem powołanym (prPN i prNO nie są odpowiednikami 
krajowymi). 

W przypadku ogólnego powołania na dokument wieloczęściowy, brak odpowiednika krajowego, chociaż jednej 
części traktuje się jako brak odpowiednika krajowego tego dokumentu wieloczęściowego. Informacje 
o odpowiednikach krajowych określonych części dokumentu można podać w odsyłaczu. Brak odpowiednika 
krajowego zaznacza się poziomą kreską. 

6.4.2 W przypadku braku odpowiednika krajowego dokumentu powołanego we wprowadzanym  zagranicznym 
dokumencie normalizacyjnym informacje o dostępności oryginału należy podawać w odsyłaczu do dokumentu 
powołanego, wskazując miejsce jego udostępnienia. Informacja o dostępności oryginału dokumentu 
powołanego powinna polegać na wskazaniu sprawdzonego źródła informacji (pełnej nazwy 
instytucji/organizacji, adresu krajowej/zagranicznej instytucji i/lub adresu internetowego). Dodatkowe 
informacje dotyczące dokumentów powołanych i odpowiedników krajowych mogą być zamieszczone 
w odsyłaczach. 

7 Zasady realizowania prac analityczno-badawczych 

7.1 Postanowienia ogólne 

Celem pracy analityczno-badawczej jest porównanie postanowień zagranicznych dokumentów 
normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa oraz, w określonych przypadkach, 
dokumentów Unii Europejskiej z dokumentami, przepisami, procedurami krajowymi, w tym resortowymi oraz 
sformułowanie wniosków według zasad podanych w 7.8. 

Przed przystąpieniem do realizacji pracy analityczno-badawczej należy pozyskać wszystkie dokumenty, które 
będą analizowane. Przez pozyskanie dokumentu rozumie się uzyskanie dostępu do pełnego tekstu 
dokumentu w wersji drukowanej lub elektronicznej. Dokumenty należy pozyskać z instytucji, które posiadają 
obowiązek ich pozyskiwania (gromadzenia), wynikający z ich prawnie określonego statutu lub zakresu 
działania. 

7.2 Stronica okładki i tytułowa 

7.2.1 Stronica okładki jest stronicą nienumerowaną. 

7.2.2 Stronica okładki pracy analityczno-badawczej powinna być opracowana według wzoru stronicy tytułowej, 
podanego w załączniku J. 

UWAGA  Układ, zawartość i forma prezentacji stronicy okładki są identyczne jak stronicy tytułowej. 

7.2.3 Stronica tytułowa jest stronicą nienumerowaną, ale liczoną, jako pierwsza, w ogólnej numeracji stronic 
pracy analityczno-badawczej. 

7.3 Spis treści 

7.3.1 Spis treści jest elementem obligatoryjnym i powinien zawierać wykaz rozdziałów, podrozdziałów 
i załączników, przy czym nie należy skracać tytułów wyszczególnianych rozdziałów, załączników itp. oraz 
wykaz załączników, rysunków, tablic, indeksów oraz bibliografię. Spis treści należy wykonać korzystając 
z funkcji automatycznego wstawiania w edytorze tekstów MS Word. 
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7.3.2 Spis treści powinien być poprzedzony tytułem „Spis treści”. Spis treści powinien być zamieszczony na 
osobnej stronicy pracy analityczno-badawczej. 

7.4 Wstęp 

We wstępie należy: 

a) podać, jaki obszar tematyczny przeanalizowano, 

b) krótko scharakteryzować pracę w kontekście potrzeb resortu obrony narodowej w zakresie 
realizowania Celów NATO, priorytetów wynikających z planowania w SZ RP lub planowania 
obronnego NATO, 

c) podać numery i nazwy Celów NATO wraz z edycją (lub priorytety), których dotyczy praca oraz 
wymienić obowiązujące w resorcie obrony narodowej dokumenty, przepisy lub procedury w tym 
zakresie, 

d) określić, jaką rolę ma spełnić praca w procesie realizacji Celów NATO lub osiągania zdolności SZ RP 
do współdziałania z siłami NATO. 

7.5 Wykaz analizowanych dokumentów zagranicznych 

Należy podać wykaz dokumentów w układzie: numer dokumentu (STANAG, AP lub inny), tytuł w języku 
angielskim (lub innym, jeśli dokument nie został opublikowany w języku angielskim), wydanie (numer edycji 
i data opublikowania). W przypadku dokumentu AP należy podać również numer i tytuł wprowadzającego 
dokumentu STANAG okładkowego. 

Należy wymienić zagraniczne dokumenty związane lub uzupełniające, zidentyfikowane na etapie rozpoznania 
normalizacyjnego. 

Należy wyraźnie oddzielić dokumenty będące przedmiotem analizy i dokumenty uzupełniające, których nie 
będą dotyczyły wnioski w zakresie ratyfikacji i wdrożenia postanowień. 

7.6 Wykaz analizowanych dokumentów krajowych i resortowych 

Należy wymienić akty prawne, normy, specyfikacje, regulaminy, rozporządzenia, instrukcje, podręczniki, 
rozkazy i inne dokumenty, z którymi porównywane będą postanowienia dokumentów zagranicznych. 

Dokumenty należy podać w układzie: tytuł dokumentu, wydanie i data opublikowania. 

7.7 Analiza 

7.7.1 Postanowienia ogólne 

Postanowienia wg 7.7.2 i 7.7.3 należy zastosować do każdego analizowanego dokumentu zagranicznego 
oddzielnie. 

7.7.2 Informacje podstawowe o analizowanym dokumencie zagranicznym 

Wymagane informacje podstawowe o analizowanym dokumencie zagranicznym w odniesieniu do dokumentu 
STANAG przedstawiono w tablicy 4. 

Informacje podstawowe dotyczące innych normalizacyjnych dokumentów zagranicznych dotyczących 
obronności i bezpieczeństwa państwa należy podać w formie analogicznej. 

Tablica 4 

Lp. Informacja Przykład 

1 Numer i wydanie STANAG 3748:2012 (ed. 2) 

2 
Data opublikowania (ostatniej 
aktualizacji) 

12.04.2012 

3 
Instytucja NATO opracowująca 
STANAG 

MC AIR STANDARDIZATION  BOARD 
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Tablica 4 (ciąg dalszy) 

Lp. Informacja Przykład 

4 Tytuł w języku angielskim HYDRAULIC FLUIDS, PETROLEUM (H-515 AND H-520) 

5  Tytuł w języku polskim CIECZE HYDRAULICZNE, OLEJ (H-515 i H-520) 

6 Państwa, które ratyfikowały STANAG DEU, HUN, USA, CAN, ITA, FRA, GBRa) 

7  
Zastrzeżenia (ograniczenia) 
i komentarze  

Należy podać komplet informacji dotyczących zastrzeżeń 
(komentarzy) zgłoszonych przez poszczególne państwa 
z zaznaczeniem, z którego państwa zostały zgłoszone 

8. 

Kraje, które wprowadziły do 
dokumentów krajowych 
postanowienia dokumentu STANAG 

Należy stosować skróty nazw państw stosowane w NATO 
(wg STANAG 1059), możliwie ze wskazaniem rodzaju 
i numeru dokumentu wprowadzającego 

a)Należy stosować trzyliterowe skróty nazw państw stosowane w NATO (wg dokumentu STANAG 1059). 

7.7.3 Omówienie dokumentu zagranicznego 

Należy omówić istotne (zasadnicze) postanowienia zawarte w dokumencie zagranicznym, ze szczególnym 
uwzględnieniem postanowień sprzecznych lub rozbieżnych z obowiązującymi w SZ RP. 

7.7.4 Omówienie dokumentów, przepisów, procedur krajowych i resortowych 

Należy omówić dokumenty krajowe, w tym resortowe, obowiązujące w SZ RP, związane z postanowieniami 
dokumentu zagranicznego lub wykazać ich brak oraz przedstawić obowiązujące w SZ RP rozwiązania, zasady 
i procedury w obszarze tematycznym związanym z analizowanym dokumentem zagranicznym. Dopuszcza się 
przedstawienie nieudokumentowanych rozwiązań i procedur stosowanych w praktyce. 

Omówienie dokumentów krajowych, w tym resortowych, powinno mieć charakter analizy problemowej, 
w której zaleca się zestawianie ze sobą podobnych zagadnień zawartych w różnych dokumentach, zamiast 
prowadzenia oddzielnej analizy poszczególnych dokumentów w formie wyliczania ich postanowień. 

7.7.5 Porównanie postanowień analizowanych dokumentów 

Należy szczegółowo porównać postanowienia analizowanych dokumentów zagranicznych i dokumentów 
stosowanych w SZ RP, z uwzględnieniem postanowień i rozwiązań sprzecznych lub rozbieżnych. Należy 
ocenić istniejące różnice w kontekście ich znaczenia (istotne lub nieznaczące) i możliwości (potrzeby) ich 
zniwelowania. 

Porównanie powinno mieć charakter analizy problemowej, w której zaleca się zestawianie ze sobą zagadnień 
zawartych w porównywanych dokumentach, zamiast wyliczania postanowień poszczególnych dokumentów. 

7.8 Wnioski 

7.8.1 Dokument standaryzacyjny NATO 

Wnioski z analizy dokumentu standaryzacyjnego NATO powinny zawierać: 

 określenie potrzeb, możliwości oraz trybu jego ratyfikacji; należy określić, czy dokument należy 
ratyfikować w całości, czy w części; należy podać ewentualne zastrzeżenia wraz ze wskazaniem tych 
części dokumentu, które nie powinny być ratyfikowane; przy wykazaniu braku możliwości 
ratyfikowania dokumentu należy podać wyczerpujące uzasadnienie oraz wskazać zmiany w treści 
dokumentu, których wprowadzenie umożliwiłoby jego ratyfikację przez stronę polską, 

 określenie terminu ratyfikacji dokumentu; należy określić, po jakim czasie i po wykonaniu jakich 
przedsięwzięć dokument może być ratyfikowany, 

 określenie potrzeb i możliwości implementacji (wdrożenia) postanowień dokumentu; należy określić, 
czy dokument może i powinien być wdrożony; podać czy możliwe jest wdrożenie postanowień 
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dokumentu do całych SZ RP, czy tylko do ich części, np. wydzielonych sił do współdziałania w ramach 
operacji sojuszniczych, w zakresie jednego rodzaju sił zbrojnych itp., 

 określenie przedsięwzięć, które należy wykonać, aby wdrożyć do SZ RP postanowienia 
ratyfikowanego dokumentu; należy przedstawić wymagane przedsięwzięcia oraz oszacować koszty 
wynikające z ich wdrożenia, 

 określenie terminu implementacji postanowień dokumentu; należy określić po jakim czasie powinny 
i mogą być wdrożone do SZ RP postanowienia zawarte w dokumencie, 

 określenie rodzaju dokumentu normalizacyjnego lub innego, który powinien być opracowany w celu 
wprowadzenia postanowień ratyfikowanego dokumentu STANAG do SZ RP (np. NO/PDNO, 
instrukcja, regulamin, zarządzenie, decyzja, wytyczne, itp.). 

7.8.2 Inny zagraniczny dokument normalizacyjny 

Wnioski z analizy innych zagranicznych dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności 
i bezpieczeństwa państwa lub dokumentów Unii Europejskiej należy opracować w sposób analogiczny do 
przedstawionych w 7.8.1. Wnioski powinny dotyczyć sposobu wprowadzenia ich postanowień lub metody 
zharmonizowania z nimi polskich dokumentów normalizacyjnych. 

Jeśli w wyniku pracy AB przewiduje się prowadzenie dalszych prac normalizacyjnych, należy dla każdego 
proponowanego tematu pracy normalizacyjnej podać tytuł, podstawowe wytyczne oraz przewidywaną 
zawartość. 

7.9 Szczegóły redakcyjne 

7.9.1 W pracy analityczno-badawczej dopuszcza się stosowanie innych niż w normie (podręczniku) form 
słownych, jednak tekst powinien być poprawny, zwięzły, prosty i zrozumiały. 

7.9.2 W zakresie podstawowej terminologii wojskowej należy korzystać z następujących opracowań: 

a) w zakresie terminologii angielskojęzycznej – „The Concise Oxford Dictionary”, 

b) w zakresie terminologii francuskojęzycznej – „Le Petit Robert”, 

c) w zakresie polskich odpowiedników terminologii stosowanej w NATO – aktualna edycja polska 
„Słownika terminów i definicji NATO – AAP-6”. 

W przypadku korzystania z innych uznanych słowników specjalistycznych i encyklopedii należy podać źródło 
informacji. 

7.9.3 Prace analityczno-badawcze należy pisać tekstem o parametrach wg 4.6.3. 

Wersja elektroniczna pracy powinna być przygotowana w edytorze Microsoft Word wraz z wstawionymi 
(zintegrowanymi z resztą tekstu) rysunkami. 

8 Opiniowanie dokumentu normalizacyjnego 

Opiniowanie dokumentu normalizacyjnego polega na ocenie jego zawartości pod względem merytorycznym 
oraz zgodności z wymogami metodycznymi przedstawionymi w rozdziale 2. 

Podczas opiniowania zastosowanych terminów i definicji, należy dokonać oceny ich poprawności 
merytorycznej, zgodności z hasłami terminologicznymi występującymi w innych dokumentach 
normalizacyjnych, jak również poprawności tłumaczenia terminów na język angielski (jeśli takie 
zamieszczono). 

Opinia powinna być zwięzła oraz konstruktywna, a każdy kwestionowany zapis należy precyzyjnie wskazać. 
W stosunku do każdego zakwestionowanego zapisu należy podać zapis proponowany wraz z uzasadnieniem. 

Opinię do dokumentu normalizacyjnego należy sporządzić w formie zestawienia zgodnie z przykładem 
w tablicy poniżej. 
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Tablica 5 – Przykład opinii do dokumentu normalizacyjnego 

Lp. Istniejący zapis Proponowany zapis Uzasadnienie 

1. W 2.9 termin „grupa min” Zmienić termin „grupa min” 
na „łacha minowa” 

Tłumaczenie słowa „cluster” to 
„zbitka, skupisko”; jest więc to 
coś nieuporządkowanego. 
Najbliższa polska definicja 
funkcjonująca w dziedzinie walki 
minowej to „łacha minowa”. 

Pod opinią powinno znajdować się imię i nazwisko, jak również podpis osoby wykonującej opinię. 
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Załącznik A do RPNO-02:2018 

PRZYKŁADY NUMERACJI NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH PODZIAŁU TREŚCI 
NORMY OBRONNEJ (PODRĘCZNIKA NORMALIZACJI OBRONNEJ) 
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Załącznik B do RPNO-02:2018 

RAMOWY UKŁAD TREŚCI NORMY OBRONNEJ 
(PODRĘCZNIKA NORMALIZACJI OBRONNEJ) 

 

1 Wstęp 

1.1 Zakres normy (podręcznika) 

1.2 Powołania normatywne 

1.3 Terminy i definicje 

1.4 Symbole i formy skrócone terminów 

2 Tytuł (np. Wymagania) 

2.1 Tytuł 

2.1.1 <Tytuł> 

2.1.2 <Tytuł> 

2.1.3 <Tytuł> 

2.2 Tytuł 

 a) 

 b) 

2.3 Tytuł 

UWAGA 

3 Tytuł (np. Metody badań) 

3.1 Tytuł 

3.1.1 <Tytuł> 

PRZYKŁAD 

3.1.2 <Tytuł> 

UWAGA 1 

UWAGA 2 
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Załącznik C do RPNO-02:2018 

ROZMIESZCZENIE TEKSTU NA NUMEROWANYCH STRONICACH 
NORMY OBRONNEJ (PODRĘCZNIKA NORMALIZACJI OBRONNEJ) 
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Załącznik D do RPNO-02:2018 

PRZYKŁADY STRONIC TYTUŁOWYCH NORMY OBRONNEJ 
I PODRĘCZNIKA NORMALIZACJI OBRONNEJ 

ORAZ TREŚCI PODAWANEJ NA ODWROCIE TYCH STRONIC 

 

Na kolejnych stronicach niniejszego załącznika przedstawiono: 

 przykład stronicy tytułowej Normy Obronnej, 

 przykład treści podawanej na odwrocie stronicy tytułowej Normy Obronnej, 

 przykład stronicy tytułowej podręcznika normalizacji obronnej, 

 przykład treści podawanej na odwrocie stronicy tytułowej podręcznika normalizacji obronnej, 

 przykład stronicy tytułowej Normy Obronnej częściowej, 

 przykład treści podawanej na odwrocie stronicy tytułowej Normy Obronnej częściowej. 
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Nagłówek: 1,7 cm 
Stopka: 1,25 cm 

Marginesy lustrzane: 
1,5 cm 
1,5 cm 
2,5 cm 
1,5 cm 
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PRZYKŁAD STRONICY TYTUŁOWEJ NORMY OBRONNEJ 

 
M I N I S T E R S T W O

O B R O N Y  
N A R O D O W E J  

N O R M A  O B R O N N A  

ICS 95.020 
 

NO-A-STANAG-2429 

2004 
 

Wprowadza 
STANAG 2429:1999 

 

Zastępuje 
– 

 

 
 
 
 
Obrona przed bronią masowego rażenia  

Identyfikacja osób w indywidualnych środkach 
ochrony przed skażeniami 

Zasady 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nr ref. NO-A-STANAG-2429:2004 
             
         Zatwierdzona decyzją Nr ............/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia ……………..….    
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PRZYKŁAD TREŚCI PODAWANEJ NA ODWROCIE STRONICY TYTUŁOWEJ  
NORMY OBRONNEJ 

 
2                                                                            NO-A-STANAG-2429:2004 

Przedmowa 

Niniejsza norma została opracowana przez Wojskowy Komitet Normalizacyjny. Norma wprowadza dokument 
STANAG 2429:1999 (ed. 2) – PERSONNEL IDENTIFICATION WHILE IN NBC INDIVIDUAL PROTECTIVE 
EQUIPMENT – i stanowi tłumaczenie jego angielskiej wersji. Norma zawiera załączniki: normatywne A, B, C, 
D, E, F, G i informacyjny H.  

Wszelkie uwagi dotyczące normy należy kierować do Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości 
i Kodyfikacji. Norma jest dostępna w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. 

Tłumaczenie tytułu 

Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Defence – Personnel identification in NBC individual protective 
equipment – Rules 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
© Niniejsza norma, ani żadna jej część nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek metodą bez pisemnego zezwolenia 

Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji 
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PRZYKŁAD STRONICY TYTUŁOWEJ PODRĘCZNIKA NORMALIZACJI OBRONNEJ 

 

 
M I N I S T E R S T W O

O B R O N Y  
N A R O D O W E J  

P O D R Ę C Z N I K  

N O R M A L I Z A C J I  
O B R O N N E J  

ICS 95.020 
 

PDNO-A-STANAG-2255 

2003 
 

Wprowadza 
STANAG 2255:2001 

 

Zastępuje 
– 

 

 
 
 
 
 
Wojskowa dokumentacja geograficzna 

Porty 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nr ref. PDNO-A-STANAG 2255:2003 
             
              Zatwierdzony decyzją Nr ............/MON  Ministra Obrony Narodowej z dnia ……………..….    
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PRZYKŁAD TREŚCI PODAWANEJ NA ODWROCIE STRONICY TYTUŁOWEJ  
PODRĘCZNIKA NORMALIZACJI OBRONNEJ 

 
2                                                                               PDNO-A-STANAG-2255:2003 

Przedmowa  

Niniejszy podręcznik został opracowany przez Wojskowy Komitet Normalizacyjny. Podręcznik wprowadza 
dokument STANAG 2255:2001 (ed. 5) – MGD – PORTS i stanowi tłumaczenie jego angielskiej wersji. 
Podręcznik zawiera 4 załączniki normatywne (A, B, C i D).  

Wszelkie uwagi dotyczące podręcznika należy kierować do Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości 
i Kodyfikacji. Podręcznik dostępny jest w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji 

Tłumaczenie tytułu 

Military Geographic Documentation – Ports 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

© Niniejszy podręcznik, ani żadna jego część nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek metodą bez pisemnego 
zezwolenia Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji 
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PRZYKŁAD STRONICY TYTUŁOWEJ NORMY OBRONNEJ CZĘŚCIOWEJ 

 
 
M I N I S T E R S T W O

O B R O N Y  
N A R O D O W E J  

N O R M A  O B R O N N A  

ICS 95.020 
 

NO-91-A258-1 

2001 
 

Wprowadza 
– 

 

Zastępuje 
– 

 

 
 
 
 
 
Materiały pędne i smary  

Paliwo do turbinowych silników lotniczych 

Część 1: Metody badań  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nr ref. NO-91-A258-1:2001 
             
         Zatwierdzona decyzją Nr ............/MON  Ministra Obrony Narodowej z dnia ……………..….    
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PRZYKŁAD TREŚCI PODAWANEJ NA ODWROCIE STRONICY TYTUŁOWEJ  
NORMY OBRONNEJ CZĘŚCIOWEJ 

 
2                                                                         NO-91-A258-1:2001 

Przedmowa 

Niniejsza część Normy Obronnej została opracowana przez Komitet Techniczny nr 176. Dokument ten jest 
pierwszą częścią normy pod wspólnym tytułem: „Materiały pędne i smary – Paliwo do turbinowych silników 
lotniczych”, która obejmuje następujące części: 

- Część 1: Metody badań, 
- Część 2: Paliwo kod NATO F-34, 
- Część 3: Paliwo kod NATO F-44, 
- Część 4: Paliwo kod NATO F-35. 

Niniejszą normę częściową opracowano na podstawie dokumentu STANAG 3747:1999 (ed. 5) – GUIDE 
SPECIFICATIONS (MINIMUM QUALITY STANDARDS) FOR AVIATION TURBINE FUELS (F-34, F-35, F-40 
AND F-44) oraz MIL-DTL-83133E DETAIL SPECIFICATION – TURBINE FUELS, AVIATION, KEROSENE 
TYPES, NATO F-34 (JP-8), NATO F-35, AND JP-8 + 100 i wprowadza ich postanowienia w pełnym zakresie 
wraz z uzupełnieniami narodowymi. 

Wszelkie uwagi dotyczące normy należy kierować do Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości 
i Kodyfikacji. Norma jest dostępna w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. 

Tłumaczenie tytułu 

Petroleum, oil and lubricants – Aviation turbine fuels – Part 1: Test methods 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
             
© Niniejsza norma, ani żadna jej część nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek metodą bez pisemnego zezwolenia 

Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji 
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Załącznik E do RPNO-02:2018 

SPOSÓB ZAPISU NUMERÓW NORM OBRONNYCH 
(PODRĘCZNIKÓW NORMALIZACJI OBRONNEJ) 

 

Tablica E.1 – Sposób zapisu numeru i numeru referencyjnego normy/podręcznika, elementu 
dodatkowego do normy/podręcznika oraz numeru i numeru referencyjnego 

normy/podręcznika oraz elementu dodatkowego do normy/podręcznika wprowadzającego 
dokument standaryzacyjny NATO  

Lp. 
Norma, 

podręcznik, 
element dodatkowy 

Numer Numer referencyjny 

1.  Norma NO-02-A006 NO-02-A006:2002 

2.  Norma wieloczęściowa NO-10-A214-1 NO-10-A214-1:2002 

3.  Zmiana do normy NO-10-A205:2000/A1 NO-10-A205:2000/A1:2002 

4.  Poprawka do normy NO-23-A510:2000/AC1 NO-23-A510:2000/AC1:2002 

5.  Podręcznik PDNO-06-A007 PDNO-06-A007:2003 

6.  
Podręcznik 
wieloczęściowy 

PDNO-10-A215-1 PDNO-10-A215-1:2003 

7.  Zmiana do podręcznika PDNO-10-A216:2003/A1 PDNO-10-A216:2003/A1:2004 

8.  
Poprawka do 
podręcznika 

PDNO-10-A231:2003/AC1 PDNO-10-A231:2003/AC1:2004 

9.  

Norma wprowadzająca 
dokument STANAG, 
który jest wdrożeniem 
publikacji AECTP 

NO-A-STANAG-4370/AECTP-230 NO-A-STANAG-4370/AECTP-230:2017 

10.  

Norma wprowadzająca 
dokument STANAG, 
który jest jednocześnie 
normą NATO 

NO-A-STANAG-4164 NO-A-STANAG-4164:2017 

11.  

Norma wprowadzająca 
dokument STANREC, 
który jest wdrożeniem 
publikacji AEP 

NO-A-STANREC-4725/AEP-71 NO-A-STANREC-4725/AEP-71:2017 

12.  

Podręcznik 
wprowadzający 
dokument normalizacyjny 
NATO 

PDNO-A-xxxxx-xxxx PDNO-A-xxxx-xxxx:2017 

13.  

Podręcznik 
wprowadzający 
dokument normalizacyjny 
NATO, który jest 
wdrożeniem publikacji  

PDNO-A-xxxxx-xxxx/xxx-xx PDNO-A-xxxxx-xxxx/xxx-xx:2017 

14.  

Zmiana do normy 
wprowadzającej 
dokument normalizacyjny 
NATO 

NO-A-xxxxx-xxxx/A1 NO-A-xxxxx-xxxx/A1:2017 

15.  

Zmiana do normy 
wprowadzającej 
dokument normalizacyjny 
NATO, który jest 
wdrożeniem publikacji 

NO-A-xxxxx-xxxx/xxx-xx/A1 NO-A-xxxxx-xxxx/xxx-xx/A1:2017 

16.  

Poprawka do normy 
wprowadzającej 
dokument normalizacyjny 
NATO 

NO-A-xxxxx-xxxx/AC1 NO-A-xxxxx-xxxx/AC1:2017 
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Tablica E.1 (ciąg dalszy) 

Lp. 
Norma, 

podręcznik, 
element dodatkowy 

Numer Numer referencyjny 

17.  

Poprawka do normy 
wprowadzającej 
dokument normalizacyjny 
NATO, który jest 
wdrożeniem publikacji 

NO-A-xxxxx-xxxx/xxx-xx/AC1 
NO-A-xxxxx-xxxx/xxx-
xx/AC1:2017 

18.  

Zmiana do podręcznika 
wprowadzającego 
dokument normalizacyjny 
NATO 

PDNO-A-xxxxx-xxxx/A1 PDNO-A-xxxxx-xxxx/A1:2017 

19.  

Zmiana do podręcznika 
wprowadzającego 
dokument normalizacyjny 
NATO, który jest 
wdrożeniem publikacji 

PDNO-A-xxxxx-xxxx/xxx-xx/A1 
PDNO-A-xxxxx-xxxx/xxx-
xx/A1:2017 

20.  

Poprawka do 
podręcznika 
wprowadzającego 
dokument normalizacyjny 
NATO 

PDNO-A-xxxxx-xxxx/AC1 PDNO-A-xxxxx-xxxx/AC1:2017 

21.  

Poprawka do 
podręcznika 
wprowadzającego 
dokument normalizacyjny 
NATO, który jest 
wdrożeniem publikacji 

PDNO-A-xxxxx-xxxx/xxx-xx/AC1 
PDNO-A-xxxxx-xxxx/xxx-
xx/AC1:2017 

22.  

Norma wieloczęściowa 
wprowadzająca 
dokument STANAG, 
który jest wdrożeniem 
publikacji AECTP 

NO-A-STANAG-4370/AECTP-
230-1 

NO-A-STANAG-4370/AECTP-
230-1:2017 

23.  

Norma wieloczęściowa 
wprowadzająca 
dokument STANAG, 
który jest jednocześnie 
normą NATO 

NO-A-STANAG-4164-1 NO-A-STANAG-4164-1:2017 

24.  

Podręcznik 
wieloczęściowy 
wprowadzający 
dokument normalizacyjny 
NATO 

PDNO-A-XXXXX-XXXX-X PDNO-A-XXXXX-XXXX-X:2017 

25.  

Podręcznik 
wieloczęściowy 
wprowadzający 
dokument normalizacyjny 
NATO, który jest 
wdrożeniem publikacji 

PDNO-A-XXXXX-XXXX/XXX-XX-
X 

PDNO-A-XXXXX-XXXX/XXX-
XX-X:2017 
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Załącznik F do RPNO-02:2018 

PRZYKŁADY PRZEDMOWY 

PRZYKŁAD 1 

Niniejsza norma została opracowana przez Komitet Techniczny nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia. 
Norma wprowadza MIL-STD-5522:2000 TEST REQUIREMENTS AND METHODS FOR AIRCRAFT 
HYDRAULIC AND EMERGENCY PNEUMATIC SYSTEMS i stanowi jego tłumaczenie.  

Norma zawiera krajowy załącznik normatywny NA dotyczący szczególnych warunków krajowych oraz krajowy 
załącznik informacyjny NB dotyczący krajowych odpowiedników dokumentów powołanych. 

Wszelkie uwagi dotyczące normy należy kierować do Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości 
i Kodyfikacji. Norma jest dostępna w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. 

PRZYKŁAD 2 

Niniejsza norma została opracowana przez Wojskowy Komitet Normalizacyjny. Normę opracowano na 
podstawie WBN-88/0705-01 Obiekty fortyfikacyjne – Terminologia. Norma nie ma odpowiedników 
w dostępnych zbiorach norm międzynarodowych i zagranicznych dotyczących terminologii obiektów 
fortyfikacyjnych. W normie uwzględniono wszystkie terminy i definicje z AAP-19 (D) / STANAG 2991:2004 (ed. 
4) – NATO COMBAT ENGINEER GLOSSARY. Norma zawiera indeksy alfabetyczne terminów polskich  
i angielskich. 

Wszelkie uwagi dotyczące normy należy kierować do Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości 
i Kodyfikacji. Norma jest dostępna w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. 

PRZYKŁAD 3 

Niniejsza norma została opracowana przez Wojskowy Komitet Normalizacyjny. Norma wprowadza STANAG 
4193:2010 część III (ed. 1) – TECHNICAL CHARACTERISTICS OF IFF MK XA AND MK XII 
INTERROGATORS AND TRANSPONDERS – PART III – IFF INSTALLED SYSTEMS CHARACTERISTICS 
i stanowi jego tłumaczenie. Norma zawiera dwa załączniki informacyjne. 

Wszelkie uwagi dotyczące normy należy kierować do Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości 
i Kodyfikacji. Norma jest dostępna w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. 
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Załącznik G do RPNO-02:2018 

REDAGOWANIE I PREZENTACJA HASEŁ TERMINOLOGICZNYCH 
W NORMIE OBRONNEJ I PODRĘCZNIKU NORMALIZACJI OBRONNEJ 

G.1 Zasady ogólne 

Zarówno w normach terminologicznych, jak i innych, hasła terminologiczne należy opracowywać i redagować 
według zasad podanych w niniejszych regułach, przykładach (wg G.13) oraz w normie               
PN-ISO 10241-1:2014-12. 

G.2 Numeracja haseł terminologicznych 

Hasłom terminologicznym ujętym w podrozdziałach „Terminy i definicje” nadaje się kolejne trzy- lub 
czterocyfrowe numery, według załącznika A do RPNO-02:2018. Ponieważ kolejne hasła traktuje się jako 
punkty wykazu, a nie podrozdziały, numery zapisuje się czcionką pogrubioną o wielkości 10 punktów. 

G.3 Terminy preferowane 

Terminy preferowane należy zapisywać czcionką pogrubioną o wielkości 10 punktów, od nowego wiersza po 
numerze hasła, pisane małą literą, z wyjątkiem sytuacji, gdy ogólne zasady pisowni wymagają wielkich liter. 

G.4 Terminy dopuszczalne 

Jeśli dany termin tylko częściowo spełnia wymagania dotyczące terminu preferowanego, ale używa się go 
powszechnie w pewnym kontekście, należy podać go jako termin dopuszczalny. Terminy dopuszczalne należy 
zapisywać bez pogrubienia, czcionką o wielkości 10 punktów, od nowego wiersza, pisane małą literą,               
z wyjątkiem sytuacji, gdy ogólne zasady pisowni wymagają wielkich liter. 

G.5 Terminy niezalecane 

Jeśli dany termin nie spełnia wymagań dotyczących terminu preferowanego ani dopuszczalnego, np. jest to 
termin przestarzały, wyparty, archaiczny itp., należy go określić jako termin niezalecany. Terminy niezalecane 
należy umieszczać każdy od nowego wiersza, zapisywać bez pogrubienia, czcionką o wielkości 10 punktów, 
i identyfikować za pomocą odpowiedniego tekstu, tj. <niezalecany>. 

G.6 Skróty 

Skróty preferowane należy zamieszczać pod terminami, zapisując je czcionką o wielkości 10 punktów, bez 
pogrubienia. Skróty niezalecane zapisuje się z dodaniem odpowiedniego tekstu, tj. <niezalecany>. 

G.7 Definicje 

Definicja powinna się składać z pojedynczej frazy określającej pojęcie oraz, jeśli to możliwe, odzwierciedlającej 
umiejscowienie pojęcia w systemie pojęć. W definicji część podstawowa określa pojęcie nadrzędne, do 
którego należy pojęcie, natomiast w drugiej części wymienia się cechy wyróżniające, które odróżniają dane 
pojęcie od pojęć współrzędnych.  

Definicję należy zamieszczać od nowego wiersza i pisać małą literą z wyjątkiem przypadków występowania 
wielkich liter zgodnie z zasadami pisowni. Na końcu definicji nie należy stawiać kropki. Definicję należy 
zapisywać bez pogrubienia, czcionką o wielkości 10 punktów. 

G.8 Odnośniki 

W przypadku stosowania w treści definicji odnośników do innych terminów zawartych w tej samej normie, 
należy je wyróżnić za pomocą kursywy i podać w nawiasie odpowiedni numer terminu. 

G.9 Uwagi 

Uwagi do danego hasła terminologicznego należy zapisywać pod definicją, bez pogrubienia, czcionką 
o wielkości 9 punktów. Uwagi należy odpowiednio numerować za pomocą cyfr arabskich, np. UWAGA 1 do 
hasła. Odstęp przed przedmiotowym zapisem powinien wynosić 6 punktów. 

G.10 Terminy w języku angielskim 

W przypadku podawania przy danym haśle terminologicznym odpowiednika terminu z języka angielskiego, 
odpowiednik ten należy zapisywać pod definicją i uwagami, bez pogrubienia, czcionką o wielkości 10 punktów. 
Odstęp przed przedmiotowym zapisem powinien wynosić 6 punktów, zaś pozycja tabulatora 2,5 cm. 
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G.11 Skróty w języku angielskim 

Skróty od terminów angielskich należy zamieszczać za terminami, w tym samym wierszu, oddzielając je 
przecinkiem. Należy stosować tę samą czcionkę co w przypadku samego terminu. 

G.12 Źródła 

Informacje na temat źródła, z którego zaczerpnięto dane hasło terminologiczne, należy podawać pod definicją 
i ewentualnymi uwagami, zapisując je bez pogrubienia, czcionką o wielkości 9 punktów, w nawiasie 
kwadratowym. Odstęp przed przedmiotowym zapisem powinien wynosić 6 punktów. Jeśli uwagi do hasła 
terminologicznego również zostały zaczerpnięte z dokumentu źródłowego, wówczas informacje o źródle 
podaje się pod przedmiotowymi uwagami. 

G.13 Przykłady 

PRZYKŁAD 1 

G.13.11 
norma terminologiczna2 

norma, która dotyczy terminów3 (1.4)4 połączonych z definicjami (1.5) oraz, w niektórych przypadkach, 
uwagami wyjaśniającymi, ilustracjami, przykładami, itd.5 

   terminology standard6 
[ŹRÓDŁO: ISO/IEC Guide 2:2004, 5.2, zmodyfikowane – poprzez pominięcie słowa „zazwyczaj” przed wyrażeniem 
„połączonych z definicjami” hasło to zostało ujednolicone z innymi terminami i definicjami w niniejszej części  
ISO 10241-1:2014-12].7 

PRZYKŁAD 2 

G.13.2 
oznaczenie 
przedstawienie pojęcia (1.5) odpowiednim znakiem, który je opisuje 

UWAGA 1 do hasła: W działalności terminologicznej wyróżnia się trzy rodzaje oznaczeń: terminy, symbole i nazwy8 

UWAGA 2 do hasła: Oznaczenia mogą być wyrażone słowami lub środkami niewerbalnymi albo zawierać oba rodzaje 
znaków.9 

[ŹRÓDŁO: ISO 1087-1:2000, 3.4.1, zmodyfikowane – Pominięto termin dopuszczalny „oznacznik”. Do hasła została 
dodana Uwaga 2.] 

PRZYKŁAD 3 

G.13.3 
język specjalistyczny 
język fachowy10 
LSP11 
język używany w danej dziedzinie (3.1.2) i cechujący się użyciem specyficznych językowych środków wyrazu 

UWAGA 1 do hasła: Powyższe specyficzne językowe środki wyrazu zawsze obejmują terminy właściwe danej dziedzinie 
lub tematyce oraz inne rodzaje oznaczeń, jak również frazeologię oraz mogą również obejmować cechy stylistyczne 
i syntaktyczne. 

PRZYKŁAD 4 

G.13.4 
konsultacje, dowodzenie i kierowanie 
C3 
odpowiedzialność i działania władz politycznych, militarnych i pozamilitarnych w zakresie dialogu politycznego, 
dotyczące zarządzania kryzysowego, porozumień nuklearnych i planowaniu pomocy w sytuacjach 
katastrofalnych lub nadzwyczajnych oraz w zakresie odpowiedzialności i działań dowódców wojskowych 
w odniesieniu do kierowania i koordynacji sił wojskowych i wdrażania rozkazów związanych z wykonywaniem 
operacji 

UWAGA 1 do hasła: Akronim NATO C3 jest często używany w celu uniknięcia pomyłki z powszechnie używanym 
akronimem C3, który służy do oznaczenia dowodzenia, kierowania i łączności w dostępnej literaturze obronnej i innych 
źródłach. W NATO ogólnie przyjmuje się, że termin dowodzenie i kierowanie obejmuje również łączność jako element 
systemu dowodzenia i kierowania. W związku z powyższym należy unikać stosowania terminu „dowodzenie, kierowanie 
i łączność” (oryginalne: „commmand, control and communications”). 

   consultation, command and control, C312 
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PRZYKŁAD 5 

G.13.5 
okręt 
okręt wojenny <niezalecany>13 
statek morski (6.2.1.1) nawodny lub podwodny, należący do morskich sił zbrojnych państwa, noszący 
zewnętrzne oznaki określające jego przynależność państwową, znajdujący się pod powierzonym dowództwem 
wyznaczonego oficera (dowódcy okrętu (6.3.4)), którego nazwisko znajduje się we właściwym wykazie 
służbowym, i obsadzony załogą (6.3.5) poddaną dyscyplinie obowiązującej w tym rodzaju wojsk 

[ŹRÓDŁO: Konwencja o morzu pełnym] 

UWAGA 1 do hasła: W Regulaminie Służby na okrętach Marynarki Wojennej (Regulaminie Służby Okrętowej – RSO) 
uściślono definicję w stosunku do okrętów Marynarki Wojennej „Okręt jest to jednostka pływająca należąca do MW, 
nosząca należną jej banderę MW, dowodzona przez oficera MW wpisanego na listę oficerów, posiadająca załogę 
podlegającą dyscyplinie wojskowej”.14 

   ship, warship 

LEGENDA: 

1 – Numer hasła. Czcionka pogrubiona, wielkość: 10 pkt. 

2 – Termin preferowany. Czcionka pogrubiona, wielkość: 10 pkt. 

3 – Odnośnik do innego terminu zawartego w tej samej normie wyróżniony za pomocą kursywy 

4 – Numer ww. terminu podawany w nawiasie, czcionką zwykłą (bez kursywy) 

5 – Definicja. Czcionka bez pogrubienia, wielkość: 10 pkt. 

6 – Termin w języku angielskim. Czcionka bez pogrubienia, wielkość: 10 pkt. Odstęp przed terminem: 6 pkt., 
pozycja tabulatora: 2,5 cm 

7 – Źródło. Czcionka bez pogrubienia, wielkość: 9 pkt. Zapis w nawiasie kwadratowym 

8 – Pierwsza uwaga oznaczona cyfrą arabską. Czcionka bez pogrubienia, wielkość: 9 pkt. 

9 – Druga uwaga z odpowiednim numerem. Czcionka j.w. 

10 – Termin dopuszczalny. Czcionka bez pogrubienia, wielkość: 10 pkt. 

11 – Skrót. Czcionka bez pogrubienia, wielkość: 10 pkt. 

12 – Skrót od terminu angielskiego, zapisywany po przecinku. Czcionka bez pogrubienia, wielkość: 10 pkt. 

13 – Termin niezalecany oznaczony zapisem <niezalecany>. Czcionka bez pogrubienia, wielkość: 10 pkt. 

14 – Uwaga oznaczona zapisem „UWAGA 1 do hasła”, nawet jeśli jest jedyną uwagą. 
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Załącznik H do RPNO-02:2018 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REDAGOWANIA TYTUŁU NORMY OBRONNEJ 
(PODRĘCZNIKA NORMALIZACJI OBRONNEJ) 

H.1 Układ tytułu 

Tytuł normy (podręcznika) należy podawać na stronicy tytułowej normy (podręcznika), od lewego marginesu 
zgodnie z przykładem podanym w załączniku D. 

Układ tytułu powinien być następujący: 

Element wprowadzający – nadtytuł 

Element podstawowy – tytuł główny 

Element uzupełniający – podtytuł 

Tytuł normy może składać się z jednego, dwóch lub trzech podanych wyżej elementów. 

Tytuł podręcznika może składać się z jednego lub dwóch elementów. 

Poszczególne elementy tytułu, podawane na stronicy tytułowej normy (podręcznika) w osobnych wierszach, 
należy rozpoczynać wielką literą i nie należy rozdzielać ich znakami interpunkcyjnymi. 

PRZYKŁAD 

Cykl życia systemu informatycznego 

Struktura cyklu życia 

Proces projektowania systemu 

W przypadku elementów niemieszczących się w jednym wierszu, należy je przenieść do kolejnego wiersza 
utworzonego dla danego elementu. 

W zapisie tekstowym, np. przy cytowaniu tytułów w tekście, poszczególne elementy tytułu powinny być 
podane jeden po drugim i rozdzielone myślnikiem (pauzą). 

PRZYKŁAD 

Cykl życia systemu informatycznego – Struktura cyklu życia – Proces projektowania systemu 

H.2 Szczegóły redakcyjne 

H.2.1 Element podstawowy – tytuł główny 

Tytuł główny powinien dokładnie, ale krótko informować o treści normy (podręcznika) i obejmować swym 
znaczeniem cały, i tylko, przedmiot normy (podręcznika). 

W miarę możliwości tytuł powinien zaczynać się od rzeczownika (podawanego w mianowniku) 
charakteryzującego przedmiot normy (podręcznika), np. „Paliwo do turbinowych silników lotniczych”, „Centrum 
informacyjno-techniczne operacji rozminowania”, „Sztuka operacyjna Sił Powietrznych RP”. 

Jeżeli norma (podręcznik) przewiduje różne typy, rodzaje, odmiany, wielkości itp. normalizowanego 
przedmiotu, w tytule należy podać nazwę w mianowniku liczby mnogiej, w pozostałych przypadkach nazwę 
przedmiotu normy w tytule należy podawać w mianowniku liczby pojedynczej. Jeżeli nazwa normalizowanego 
przedmiotu odnosi się do pojęcia oznaczającego mnogość, nazwę tę, niezależnie od występujących w normie 
typów, rodzajów, odmian itp., należy podawać w liczbie pojedynczej (np. „mąka”, a nie „mąki”). 

Należy przestrzegać stosowania jednolitej terminologii do wyrażania tych samych pojęć w tytułach różnych 
norm (podręczników). 

W przypadku norm terminologicznych w tytule należy stosować wyrażenie „terminologia”. 

W tytule nie należy używać słowa „norma”, „podręcznik”. 

H.2.2 Element wprowadzający – nadtytuł 

Nadtytuł należy podawać wówczas, gdy w przypadku jego braku przedmiot normy (podręcznika) wskazany 
w elemencie podstawowym nie jest poprawnie zdefiniowany. 

PRZYKŁAD 1 POPRAWNIE: 

Materiały pędne i smary 
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Olej do silników 

Klasa jakościowa CD 

PRZYKŁAD 1 NIEPOPRAWNIE: 

– 

Olej do silników 

Klasa jakościowa CD 

H.2.3 Element uzupełniający – podtytuł 

Podtytuł powinien być podawany w celu określenia objętych normą (podręcznikiem) aspektów przedmiotu 
wskazanego w tytule głównym. Jeżeli norma (podręcznik) obejmuje kilka aspektów przedmiotu wskazanego 
w tytule głównym, należy je określić za pomocą terminu ogólnego, a nie kolejno wyszczególniać, np. 
wymagania mechaniczne i metody badań 

PRZYKŁAD 1 (norma) 

POPRAWNIE NIEPOPRAWNIE 

a) Wózki podnośnikowe widłowe 
b) Ramiona wideł z chwytakami 
c) Terminologia i symbole 

a) Wózki podnośnikowe widłowe 
b) Ramiona wideł z chwytakami 
c) Nazwy, określenia, oznaczenia 

PRZYKŁAD 2 (podręcznik) 

a) - 
b) Centrum informacyjno-techniczne operacji rozminowania 
c) Zasady działania 

W przypadku normy wieloczęściowej podtytuł powinien identyfikować przedmioty poszczególnych części, aby 
zapewnić właściwe ich rozróżnienie. Nadtytuł (jeśli występuje) i tytuł główny pozostają takie same dla każdej 
części. 

PRZYKŁAD 

NO-15-002-2 NO-15-002-3 

a) Materiały pędne i smary  

b) Paliwo do silników z zapłonem iskrowym 

c) Etylina 86 c) Benzyna bezołowiowa 95 

W normach dotyczących terminologii oraz metod badań podtytuł powinien być podawany według reguł 
ustalonych dla tych norm. 

Podtytuł należy pomijać, jeżeli norma obejmuje wszystkie podstawowe aspekty przedmiotu wymienionego 
w tytule głównym lub jeśli norma jest jedyną dotyczącą tego przedmiotu. 
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Załącznik I do RPNO-02:2018 

PRZYKŁADY STRONIC TYTUŁOWYCH ZMIANY I POPRAWKI 
DO NORMY OBRONNEJ (PODRĘCZNIKA NORMALIZACJI OBRONNEJ) 

ORAZ TREŚCI PODAWANEJ NA ODWROCIE TYCH STRONIC 

 

Na kolejnych stronicach niniejszego załącznika przedstawiono: 

 przykład stronicy tytułowej Zmiany do Normy Obronnej, 

 przykład treści podawanej na odwrocie stronicy tytułowej Zmiany do Normy Obronnej, 

 przykład stronicy tytułowej Poprawki do Normy Obronnej, 

 przykład treści podawanej na odwrocie stronicy tytułowej Poprawki do Normy Obronnej. 

Wzór stronic tytułowych Zmiany i Poprawki do podręcznika normalizacji obronnej jest taki jak dla Normy 
Obronnej. W tym przypadku wyrazy „Norma Obronna” lub „NO” zastępuje się odpowiednio wyrazami 
„podręcznik normalizacji obronnej” lub „PDNO”. 
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PRZYKŁAD STRONICY TYTUŁOWEJ ZMIANY DO NORMY OBRONNEJ 

 
 
M I N I S T E R S T W O  

O B R O N Y  
N A R O D O W E J  

ZMIANA do NORMY OBRONNEJ 

ICS 95.020 
 

NO-91-A202:1997/A2 

2003 
 

Zawiera 
NO-91-A202:2003/A1:2001 

 

 

 

 
 
 
 
 
Dotyczy  

NO-91-A202:1997 

Materiały pędne i smary 

Olej hydrauliczny mineralny dla lotnictwa  
i techniki naziemnej 

Kod MPS: H-515-PL i H-520-PL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
nr ref. NO-91-A202:1997/A2:2003 

             
         Zatwierdzona decyzją Nr ............/MON  Ministra Obrony Narodowej z dnia ……………..….    
 
 



64 

PRZYKŁAD TREŚCI PODAWANEJ NA ODWROCIE STRONICY TYTUŁOWEJ  
ZMIANY DO NORMY OBRONNEJ 

 
2                                                                          NO-91-A202:1997/A2:2003 

Przedmowa  

Zmianę opracował Komitet Techniczny nr 176. Zmiana wynika z praktyki badania zawartości stałych ciał 
obcych na sączku membranowym. Badanie wykonuje się zgodnie z PN-91-C-04178, która powołuje sączki 
membranowe o średnicy porów 0,8 μm lub innej w zależności od wymagań podanych w normie 
przedmiotowego produktu. Podany w NO-91-A202 sączek o średnicy porów 0,45 μm w praktyce nie pozwala 
na uzyskanie przyrostu masy sączka mniejszej niż 0,0005 g, co jest warunkiem prawidłowości metody. 
Natomiast przy zastosowaniu sączka o średnicy porów 0,80 μm stwierdza się prawidłowość metody 
i powtarzalność wyników. 

Dokument STANAG 3748:2004 (ed. 2), na podstawie którego opracowano NO-91-A202 powołuje do tego 
oznaczenia ASTM D 4898, która dopuszcza dwie średnice porów sączka 0,45 μm lub 0,80 μm, w zależności 
od wymagań normy wyrobu. 
Zmiana zawiera zmianę A1. 

Treść zmiany 

1) Na str. 5, w tablicy 1, lp. 7, kolumna 2, zamiast: 
...o nominalnej średnicy porów 0,45 μm, ... 
wprowadza się zapis: 
...o nominalnej średnicy porów 0,80 μm, ... 
 
2) Na str. 7, w tablicy 1, lp. 19, kolumna 2, zamiast: 
- zawartość osadu na sączku membranowym 0,45 μm 
wprowadza się zapis: 
- zawartość osadu na sączku membranowym 0,80 μm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Niniejsza norma, ani żadna jej część nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek metodą bez pisemnego zezwolenia 

Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji 
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PRZYKŁAD STRONICY TYTUŁOWEJ POPRAWKI DO NORMY OBRONNEJ 

 
 
M I N I S T E R S T W O  

O B R O N Y  
N A R O D O W E J  

POPRAWKA do NORMY OBRONNEJ

ICS 95.020 
 

NO-91-A202:1997/AC1 

2004 
 

 

 

 
 
 
 
 
Dotyczy  

NO-91-A202:1997 

Materiały pędne i smary 

Olej hydrauliczny mineralny dla lotnictwa 
i techniki naziemnej 

Kod MPS: H-515-PL i H-520-PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
nr ref. NO-91-A202:1997/AC1:2004 

             
Zatwierdzona przez Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji 

dnia ..................... 
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PRZYKŁAD TREŚCI PODAWANEJ NA ODWROCIE STRONICY TYTUŁOWEJ  

POPRAWKI DO NORMY OBRONNEJ 
 

2                                                                    NO-91-A202:1997/AC1:2004 
 

 
 
Treść poprawki 
 

Lp. Pozycja Jest Powinno być
1.  Str. tytułowa, górna ramka, tytuł 

H-515-PL 
H-520-PL 

H-515 
H-520 

2.  Str. 2 wiersz 2 
3.  Str. 4, p.2.1, wiersz 1 
4.  Str. 8, tablica 1, uwaga 2 
5.  Str. 8, tablica 1, uwaga 3 
6.  Str. 12, p.4.1, wiersz 1 
7.  Str. 12, p.4.1, akapit  3 
8.  Str. 12, p.4.1, akapit ostatni 
9.  Str. 12, p.4.2, wiersz 1 
10.  Str. 12, p.4.3, wiersz 1 
11.  Str. 5, tablica 1, kolumna 5, lp. 8 PN-C-04059 PN-C-04959 
12.  Str. 6, tablica 1, kolumna 2, lp. 17, wiersz 10 zmiana liczby kwasowej zmiana liczby kwasowej, 

nie więcej niż 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Niniejsza norma, ani żadna jej część nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek metodą bez pisemnego zezwolenia 

Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji 
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Załącznik J do RPNO-02:2018 

WZÓR STRONICY TYTUŁOWEJ PRACY ANALITYCZNO-BADAWCZEJ 
 

 
 
 

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ 

 
WOJSKOWE CENTRUM NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

.............................................................. 
(tytuł pracy) 

 
 
 
 
 

.............................................. 
[Nr tematu (wg Programu prac normalizacyjnych MON)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował:  nazwa instytucji 

(w przypadku zespołu osób fizycznych – skład zespołu) 
 
Zespół w składzie: 
 
1. imię i nazwisko - kierownik pracy 
2. imię i nazwisko 
3. imię i nazwisko 

 
 

WARSZAWA 

................. 
(miesiąc, rok) 
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Załącznik K do RPNO-02:2018 

PRZYKŁAD STRON NIE ZAMIESZCZANYCH  
W NORMIE WPROWADZAJĄCEJ DOKUMENT STANDARYZACYJNY NATO METODĄ 

TŁUMACZENIA 
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Załącznik L do RPNO-02:2018 

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REDAGOWANIA 
DOKUMENTÓW NORMALIZACYJNYCH 

 

L.1 Należy unikać stosowania zbędnej strony biernej, np.: 

PRZYKŁAD 1  

„Wszystkie systemy amunicyjne zawierające elementy elektryczne lub/i elementy elektroniczne (EID i/lub EED) powinny 
być testowane, badane i oceniane pod względem bezpieczeństwa i przydatności do użycia zgodnie z procedurami 
opisanymi w porozumieniu standaryzacyjnym STANAG 4370” 

lepszy zapis: 

„Wszystkie systemy amunicyjne zawierające elementy elektryczne lub/i elementy elektroniczne (EID i/lub EED) należy 
testować, badać i oceniać pod względem bezpieczeństwa i przydatności do użycia zgodnie z procedurami opisanymi  
w dokumencie STANAG 4370” 

PRZYKŁAD 2  

„Badawcze metody środowiskowe określone są w …” 

lepszy zapis: 

„Badawcze metody środowiskowe określono w …” 

L.2 Należy stosować składnię języka polskiego: 

PRZYKŁAD 1 

„Wyniki potwierdza własnoręcznym podpisem na orzeczeniu laboratoryjnym na paliwo wydawane do sp (wg Załącznika 
B) upoważniony przedstawiciel służby inżynieryjno-lotniczej, który przeprowadzał kontrolę.” 

lepszy zapis: 

„Upoważniony przedstawiciel służby inżynieryjno-lotniczej, który przeprowadzał kontrolę, potwierdza własnoręcznym 
podpisem wyniki, na orzeczeniu laboratoryjnym na paliwo wydawane do sp (wg Załącznika B).” 

L.3 W miarę możliwości należy unikać zdań wielokrotnie złożonych i rozbudowanych. Jeśli to niemożliwe, 
należy zwracać uwagę na zachowanie związku zgody, rządu i przynależności. Nie należy nadużywać 
przecinków. 

L.4 Należy unikać pozostawiania w dokumencie podwójnych spacji oraz należy stosować spacje miękkie 
(CTRL+Shift+Spacja). 

L.5 W przypadku odwoływania się do dokumentów innych niż w języku polskim, a których tytuły nie zostały 
przetłumaczone na język polski, należy podawać tytuł w oryginale bez podawania tłumaczenia własnego 
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Załącznik M do RPNO-02:2018 

JEDNOSTKI MIAR 
 

Tablica M.1 – Nazwy, definicje i oznaczenia legalnych jednostek miar,  
będących jednostkami pochodnymi o nazwach i oznaczeniach specjalnych  

należącymi do międzynarodowego układu jednostek miar (SI) 

Lp. Wielkość 

Jednostka miary 

Definicja 
Wyrażenie za pomocą 

jednostek 
podstawowych SI nazwa oznaczenie

1 Kąt płaski radian rad 1 rad = lm/ lm=l m • m'1  = 1 

2 Kąt bryłowy steradian sr 
1 sr = 1 m2 /I m2 

= 1 
m2 • m'2 = 1 

3 Częstotliwość herc Hz 1 Hz = 1/1-s s-1 

4 Siła niuton N 
1 N = 1 kg-1 

(m/s2) 
kg-m-s'2 

5 
Ciśnienie, naprężenie 

mechaniczne, 
ciśnienie akustyczne 

paskal Pa 1 Pa = 1 N/l m2 m_1kgs'2 

6 
Energia, praca, ilość 

ciepła 
dżul J 1 J = 1 N-l m m2-kg-s'2 

7 
Moc, strumień 

promieniowania 
wat W 1 W = 1 J/l s m2-kg-s'3 

8 Ładunek elektryczny kulomb C 1 C = 1 A-l s A-s 

9 

Potencjał elektryczny, 
napięcie elektryczne, 

siła 
elektromotoryczna 

wolt V 1 V = 1 W/l A m2-kg-s"3-A_1 

10 
Pojemność 
elektryczna 

farad F 1 F = 1 C/l V m'2-kg-'-s4-A2 

11 
Rezystancja 

(opór elektryczny) 
om Q 1 Q = 1 V/1 A m2-kg-s'3-A'2 

12 
Konduktancja 
(przewodność 
elektryczna) 

simens S 1 S = 1 O'1 m'2kg_1-s3-A2 

13 
Strumień 

magnetyczny 
weber Wb 1 Wb= 1 V-1 s m2-kg-s'2-A'1 

14 
Indukcja 

magnetyczna 
tesla T 1 T = 1 Wb/1 m2 kg-s"2-A_1 

15 Indukcyjność henr H 1 H = 1 V-1 s/1 A m2-kg-s'2-A'2 

16 
Temperatura 

Celsjusza 
stopień 

Celsjusza 
°C 1 °C = 1 K K 

17 Strumień świetlny lumen lm 1 lm = 1 cd-1 sr cd 

18 Natężenie oświetlenia luks lx 1 lx = 1 lm/1 m2 cd-m"2 

19 
Aktywność 

promieniotwórcza 
bekerel Bq 1 Bq= 1/1 s s-1 

20 
Dawka pochłonięta, 
energia przekazana 

właściwa, kerma 
grej Gy 1 Gy = 1 J/l kg m2-s"2 
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Tablica M.1 (ciąg dalszy) 

Lp. Wielkość 

Jednostka miary 

Definicja 
Wyrażenie za pomocą 

jednostek 
podstawowych SI nazwa oznaczenie

21 

Równoważnik dawki, 
przestrzenny 

równoważnik dawki, 
kierunkowy 

równoważnik dawki, 
indywidualny 

równoważnik dawki, 
dawka równoważna 

siwert Sv 1 Sv = 1 J/l kg 2 -2 m-s 

22 
Aktywność 
katalityczna 

katal kat 1 kat = 1 mol/1 s mols'1 

 

Tablica M.2 – Jednostki miar wyrażone przez jednostki podstawowe SI, lecz niebędące ich 
dziesiętnymi wielokrotnościami lub podwielokrotnościami 

Lp. Wielkość 
Jednostka miary Definicja 

Wartość w jednostkach SI nazwa oznaczenie

1 
Kąt płaski 

obrót 
 

1 obrót = 2-TI rad 

  
stopień O 1°= (rr/l 80) rad 

  
minuta 

' 
l’ = (7t/10 800) rad 

  
sekunda 

" 
1" = (7T/648 000) rad 

  
grad lub gon gon 1 gon = (TT/200) rad 

2 Czas minuta min 1 min = 60 s 

  godzina h 1 h = 3 600 s 

  doba d 1 d = 86 400 s 

 

Tablica M.3 – Jednostki miar stosowane wraz z jednostkami SI, których wartości 
w jednostkach SI są wyrażone doświadczalnie 

Lp. Wielkość 
Jednostka miary

Definicja 
nazwa oznaczenie

1 Masa zunifikowana 
jednostka masy 

atomowej 

U Jednostka masy atomowej jest 
to masa równa 1/12 części masy 

atomowej nuklidu 12C 

2 Energia elektronowolt eV Elektronowolt jest to energia 
kinetyczna, którą uzyskuje 

elektron po przebyciu w próżni 
drogi między dwoma punktami, 
gdy różnica potencjałów między 

tymi punktami jest równa 1 
woltowi 
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Tablica M.4 – Jednostki miar stosowane wyłącznie w specjalnych dziedzinach 

Lp. Wielkość 
Jednostka miary Definicja 

Wartość w jednostkach SI nazwa oznaczenie

1 
Pole powierzchni 

gruntów rolnych lub 
terenów budowlanych 

ar a 1 a = 102 m2 

hektar ha 1 ha = 104 m2 

2 Przekrój czynny barn b 1 b= 10’28m2 

3 
Masa przez jednostkę 

miary długości przędzy i 
nici włókienniczych 

teks tex 1 tex = 10'6 kg-m'1 

4 
Zdolność skupiająca 
układu optycznego 

dioptria  1 dioptria = 1 m'1 

5 
Masa kamieni 
szlachetnych 

karat metryczny ct 1 ct = 2T0'1 g 

6 
Ciśnienie krwi oraz 

ciśnienie innych płynów 
ustrojowych 

milimetr słupa 
rtęci 

mmHg 1 mmHg = 133,322 Pa 

7 
Dawka ekspozycyjna 
promieniowania X i y 

rentgen* R 1 R = 2,58T0'4 C-kg1 

8 Ładunek elektryczny amperogodzina Ah 1 Ah = 3 600 C 

9 Moc bierna war var 1 var = 1 W 

10 Energia watogodzina Wh 1 Wh = 3,6- 103 J 

11 

Poziom wielkości 
polowej 

(elektromagnetycznej, 
akustycznej) 

neper Np 
1 Np jest poziomem wielkości pola, 

gdy ln CF/F0) =1** 

bel B 
1 B jest poziomem wielkości pola, 

gdy 2-lg (F/F0) = 1 ** 

12 

Poziom wielkości 
mocowej 

(elektromagnetycznej, 
akustycznej) 

neper Np 
1 Np jest poziomem wielkości 
mocy, gdy 1/2-ln (P/P0) = 1*** 

bel B 
1 B jest poziomem wielkości mocy, 

gdy lg (P/P0) =1*** 

 
* Dotyczy wyłącznie przyrządów pomiarowych będących w obrocie lub użytkowaniu przed dniem 23 kwietnia 2004 r.  
** F j F„ przedstawiają dwie amplitudy tego samego rodzaju, a F0 jest amplitudą odniesienia. 
*** p przedstawiają dwie wartości mocy, a /j, jest mocą odniesienia. 

 

Tablica M.5 – Anglosaskie jednostki miar i ich odpowiedniki w języku polskim 

Nazwa angielska Oznaczenie 
Nazwa polska; 

symbol Mnożnik przeliczeniowy 

Miary długości 

inch in cal; in 1 in = 2,54 cm 

foot  ft stopa; ft 1 ft = 0,3048 m 

yard yd jard; yd 1 yd = 0,9144 m 
(Statute) mile mi mila (Iqdowa) 1 mi = 1,609344 km 

(U.S. Survey) 
mile 

mi mila (urzędowa 
amerykańska) 

1 mi = 1,609347 km 
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Tablica M.5 (ciąg dalszy) 

Nazwa angielska Oznaczenie 
Nazwa polska; 

symbol Mnożnik przeliczeniowy 

Miary powierzchni 

square inch sq in cal kwadratowy; in2 1 sq in = 6,4516 cm2 

square foot sq ft stopa kwadratowa; ft2 1 sq ft = 0,09290304 m2 

square yard sq yd jard kwadratowy; yd2 1 sq yd = 0,83612736 m2 
square mile sq mi mila kwadratowa 1 sq mi = 2,589988 km2 

acre - akr 1 acre = 0,4046856 ha 
(U.S. Survey) 

acre 
- akr (urzędowy 

amerykański) 
1 acre = 0,4046873 ha 

Miary objętości 

cubic inch cu in cal sześcienny; in3 1 cu in = 16,387064 cm3 
cubicfoot CU ft stopa sześcienna; ft3 1 cu ft = 0,02831685 m3 

cubic yard cu yd jard sześcienny; yd3 1 cu yd = 0,7645549 m3 

Miary pojemności (ciecze i substancje suche) 
(Imperial) fluid 

ounce fl oz 
uncja cieczy 

(angielska); fl oz (UK) 1 fl oz = 28,41306 cm3 
(U.S.) fluid ounce fl oz uncja cieczy 

(amerykańska), fl oz 
(US) 

1 fl oz = 29,57353 cm3 

(Imperial) pint Pt 
pinta (angielska); pt 

(UK) 1 pt = 0,56826125 l 
(U.S.) liquid pint liqpt pinta cieczy 

(amerykańska); liq pt 
(US) 

1 liqpt = 0,4731765 l 

(U.S.) dry pint dry pt 

pinta sucha 
(amerykańska); dry pt 
(US) 1 dry pt = 0,5506105 l 

(Imperial) quart qt kwarta (angielska); qt 
(UK) 

1 qt = 1,1365225 l 

(U.S.) liquid quart liq qt kwarta cieczy 
(amerykańska); liq qt 
(US) 

1 liq qt = 0,946353 l 

(U.S.) dry quart dry qt kwarta sucha 
(amerykańska); dry qt 
(US) 

1 dryqt = 1,1012211 

(Imperial) gallon gal 
galon (angielski); gal 

(UK) 1 gal = 4,546092 l 

(U.S.) gallon gal 
galon (amerykański); 

gal (US) 1 gal = 3,785412 l 
(Imperial) bushel bu buszel (angielski); bu 

(UK) 
1 bu = 36,36872 l 

(U.S.) bushel bu buszel 
(amerykański); bu (US) 

1 bu = 35,23907 l 

Masa (wagi handlowe) 

grain gr gran; gr 1 gr = 64,79891 mg 

dram dr drachma; dr 1 dr = 1,7718451953125 g 

ounce oz uncja; oz 1 oz = 28,349523125 g 

pound lb funt; lb 1 lb = 0,45359237 kg 

short ton 
-

tona mała 1 tona = 0,90718474 t 
long ton - tona duża 1 tona = 1,0160469088 t 

Prędkość 

foot per second fps, ft/s 
stopa na sekundę; 

ft/s 1 fps = 0,3048 m/s 
mile per hour mph, mi/h mila (lądowa) na 

godzinę; mi/h 
1 mph = 1,609344 km/h 
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 1) Dokument jest dostępny w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. 


	RPNO-01_2018 (002)
	RPNO-02_2018 (002)

