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dr inż. Jacek Boba           Hucisko, 13 czerwca 2022 r. 
Stowarzyszenie Klub  
Polskie Forum ISO 14000 
 
 

Współpraca Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 
z Polskim Komitetem Normalizacyjnym 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
Przedstawiciele Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 biorą udział w pracach 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w ramach Komitetu Technicznego 270 ds. 
Zarządzania Środowiskowego.  
 
Komitet Techniczny 270 realizuje zadania obejmujące: 

• terminologię dotyczącą zagadnień zarządzania środowiskowego, 

• systemy zarządzania środowiskowego, 

• auditowanie i badania środowiskowe, 

• etykietowanie środowiskowe, 

• ocenę efektów działalności środowiskowej, 

• ocenę cyklu życia, 

• zarządzanie gazami cieplarnianymi i zmiany klimatu. 
 

W okresie od początku czerwca 2021 r. do 9. czerwca 2022 r. zrealizowano około 
60 zadań o różnym charakterze, między innymi takich jak: 

• opiniowanie propozycji opracowania nowych dokumentów 
normalizacyjnych, 

• opiniowanie i zgłaszanie uwag do dokumentów normalizacyjnych 
opracowanych przez ISO i CEN, 

• głosowania dotyczące przyjęcia dokumentów normalizacyjnych, 

• badanie ankietowe adresowane do użytkowników normy ISO 14001. 
 
1. Zadania realizowane przez KT 270 PKN w latach 2021-2022 
 
Do ważniejszych zadań zrealizowanych w okresie od 1. czerwca 2021 r. do 9. 
czerwca 2022 r. w ramach KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego PKN 
należą: 
 

1.1. Opiniowanie projektów dokumentów normalizacyjnych i innych dokumentów: 

• projekt ankiety dotyczącej stosowania normy ISO 14001 ‘User Survey 
questions 2021’, 

• projekt broszury na temat etykietowania środowiskowego, przybliżającej 
potencjalnemu użytkownikowi normy serii ISO 14020, 

• prPN-prEN ISO 14002-2E  Systemy zarządzania środowiskowego -- 
Wytyczne dotyczące stosowania ISO 14001 w celu uwzględnienia 
aspektów i warunków środowiskowych w obszarze tematycznym 
dotyczącym środowiska -- Część 2: Woda, 
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• prPN-prEN ISO 14015E Zarządzanie środowiskowe -- Wytyczne 
dotyczące oceny należytej staranności środowiskowej, 

• prPN-prEN ISO 14020E Stwierdzenia i programy środowiskowe 
dotyczące wyrobów -- Zasady i wymagania ogólne, 

• prPN-pr EN ISO 14065E "Ogólne zasady i wymagania dla jednostek 
walidujących i weryfikujących informacje środowiskowe", (norma PN-EN 
ISO 14065:2022-03E została już opublikowana w angielskiej wersji 
językowej). 

 
1.2.  Opiniowanie propozycji opracowania nowych lub poprawy istniejących 

dokumentów normalizacyjnych: 

• opracowanie nowej Specyfikacji Technicznej ISO/NP TS 14076 Eco-
Technoeconomic Analyses: Principles, requirements and guidelines, 

• opracowanie zmiany do normy ISO 14050:2020 Environmental 
management – Vocabulary. 

 
1.3. Okresowy przegląd dokumentów normalizacyjnych: 

• ISO 14040 Environmental management — Life cycle assessment — 
Principles and framework,  

• ISO 14044 Environmental management — Life cycle assessment — 
Requirements and guidelines, 

• ISO 14052:2017 Environmental management — Material flow cost 
accounting — Guidance for practical implementation in a supply chain, 

• ISO/TS 14071:2014 (wersja 2) Environmental management — Life cycle 
assessment — Critical review processes and reviewer competencies: 
Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006, 

• ISO/TS 14072:2014 (wersja 2) Environmental management — Life cycle 
assessment — Requirements and guidelines for organizational life cycle 
assessment. 

 
1.4. Badanie ankietowe dotyczące stosowania normy ISO 14001 ‘User Survey 

questions 2021’. 
 

Szczegółowe informacje dotyczącą zadań zrealizowanych w ramach Komitetu 
Technicznego 270 ds. Zarządzania Środowiskowego w poszczególnych kwartałach 
zamieszczane są w zakładce AKTUALNOŚCI serwisu internetowego Stowarzyszenia 
Polskie Forum ISO 14000. 
 
2. Udział Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 w pracach KT 270 ds. 
Zarządzania Środowiskowego PKN 
 
Przedstawiciel Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 brał udział w realizacji 
wszystkich zadań przydzielonych przez Komitet Techniczny 270 ds. Zarządzania 
Środowiskowego PKN w okresie od 1. czerwca 2021 r. do 9. czerwca 2022 r. 
 
Członkowie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 wzięli udział w badaniach 
ankietowych dotyczących stosowania normy ISO 14001 ‘User Survey questions 2021’, 
przeprowadzonych przez ISO w IV kwartale 2021 r. 
Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Sekretariatu ISO/TC 207/SC1, dotyczącymi 
wyników badań ankietowych użytkowników normy ISO 14001:2015, z Polski przesłano 
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ponad 200 wypełnionych ankiet. Znaczna liczba wypełnionych on-line ankiet powinna 
przełożyć się na istotny wkład naszego kraju w przygotowania do opracowania nowej 
wersji normy ISO 14001. 
 
Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 na zlecenie PKN opracowuje polską wersję 
językową normy PN-EN ISO 14050:2021-02 Zarządzanie środowiskowe – 
Terminologia. Aktualnie opracowywany jest projekt normy „do zatwierdzenia”. 
Norma zawiera 354 terminy z dziedziny zarządzania środowiskowego, podzielone na 
12 grup tematycznych oraz ich definicje. Indeks alfabetyczny obejmuje blisko 1000 
haseł ułożonych zgodnie ze słowami kluczowymi występującymi w definiowanych 
terminach. 
Należy mieć nadzieję, że opracowywana norma przyczyni się do ujednolicenia 
nazewnictwa stosowanego w normach ISO serii 14000. 
 
Podsumowanie  
 
Członkowie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 biorą aktywny udział w pracach 
normalizacyjnych w ramach Komitetu Technicznego 270 ds. Zarządzania 
Środowiskowego PKN oraz na szczeblu międzynarodowym w ramach Komitetu 
Technicznego ISO/TC 207 Environmental Management. Udział we wspomnianych 
pracach na szczeblu krajowym i międzynarodowym pozwala śledzić światowe trendy 
normalizacyjne oraz podejmować strategiczne decyzje odnośnie do planów działania 
Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 w kolejnych latach. 
 
 
 
Niniejszy materiał został przedstawiony uczestnikom XXVII Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 w dniu 13. czerwca 2022 r. 


