
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Celem ustawy jest: 

— eliminacja zagro˝eƒ stwarzanych przez wyroby dla
˝ycia lub zdrowia u˝ytkowników i konsumentów
oraz dla mienia lub Êrodowiska,

— znoszenie barier technicznych w handlu i u∏atwia-
nie mi´dzynarodowego obrotu towarowego,

— stworzenie warunków do rzetelnej oceny wyrobów
i procesów ich wytwarzania przez kompetentne
i niezale˝ne podmioty, nie powodujàcych nadmier-
nych obcià˝eƒ dla przedsi´biorców.

Art. 2. System oceny zgodnoÊci stanowià:

1) przepisy okreÊlajàce wymagania oraz specyfikacje
techniczne dotyczàce wyrobów oraz procesów ich
wytwarzania,

2) podmioty: Polskie Centrum Akredytacji, jednostki
certyfikujàce, laboratoria i jednostki kontrolujàce,
o których mowa w ustawie,

3) normy regulujàce dzia∏ania, dotyczàce instytucji
wymienionych w pkt 2.

Art. 3. 1. Ocena zgodnoÊci oznacza dzia∏ania zmie-
rzajàce do wykazania, ˝e nale˝ycie zidentyfikowany
wyrób lub proces jego wytwarzania jest zgodny z wy-
maganiami, którymi sà:

1) zasadnicze wymagania, okreÊlone w przepisach,
o których mowa w art. 6, albo 

2) szczegó∏owe wymagania, okreÊlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 7.

2. Ocena zgodnoÊci, o której mowa w ust. 1, jest
obowiàzkowa przed wprowadzeniem wyrobu do obro-
tu. 

Art. 4. 1. Dobrowolnej ocenie zgodnoÊci mogà byç
poddane w szczególnoÊci:

1) wyroby nie obj´te obowiàzkowà ocenà zgodnoÊci,
o której mowa w art. 3,

2) systemy zarzàdzania jakoÊcià, Êrodowiskiem, bez-
pieczeƒstwem,

3) us∏ugi,

4) kompetencje personelu.

2. Dobrowolna ocena zgodnoÊci lub jej systemy
kszta∏towane sà przez zainteresowane strony z mo˝li-
woÊcià uwzgl´dnienia norm regulujàcych dzia∏ania
instytucji uczestniczàcych w procesie oceny zgodno-
Êci. 

Art. 5. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) wyrobie — nale˝y przez to rozumieç rzecz ruchomà,
bez wzgl´du na stopieƒ jej przetworzenia, przezna-
czonà do wprowadzania do obrotu, z wyjàtkiem
nieprzetworzonych produktów rolnych, hodowla-
nych oraz pochodzàcych z rybo∏ówstwa lub ∏owiec-
twa, 

2) wprowadzeniu do obrotu — nale˝y przez to rozu-
mieç przekazanie wyrobu po raz pierwszy w kraju:
u˝ytkownikowi, konsumentowi bàdê sprzedawcy
przez producenta, jego przedstawiciela lub impor-
tera, 

3) sprzedawcy — nale˝y przez to rozumieç przedsi´-
biorc´, który uczestniczy w obrocie handlowym,

4) znaku zgodnoÊci — nale˝y przez to rozumieç za-
strze˝ony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami oceny zgodnoÊci, wskazujàcy, ˝e za-
pewniono odpowiedni stopieƒ zaufania, i˝ dany
wyrób lub proces sà zgodne z wymaganiami lub
specyfikacjami technicznymi, 

5) jednostce kontrolujàcej — nale˝y przez to rozumieç
jednostk´ dokonujàcà sprawdzenia zgodnoÊci pro-
jektu wyrobu, wyrobu lub procesów ich wytwarza-
nia z wymaganiami lub specyfikacjami techniczny-
mi, 

6) certyfikacie zgodnoÊci — nale˝y przez to rozumieç
dokument wykazujàcy, ̋ e zapewniono odpowiedni
stopieƒ zaufania, i˝ nale˝ycie zidentyfikowany wy-
rób lub proces jego wytwarzania sà zgodne z wy-
maganiami lub specyfikacjami technicznymi,

7) certyfikacji zgodnoÊci — nale˝y przez to rozumieç
dzia∏anie trzeciej strony — jednostki certyfikujàcej
— niezale˝nej od podmiotów wymienionych
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w pkt 2, zmierzajàce do wykazania, ˝e zapewnio-
no odpowiedni stopieƒ zaufania, i˝ wyrób, proces
jego wytwarzania sà zgodne z wymaganiami lub
specyfikacjami technicznymi,

8) akredytacji — nale˝y przez to rozumieç formalne
uznanie przez krajowà jednostk´ akredytujàcà
kompetencji jednostki certyfikujàcej, jednostki
kontrolujàcej lub laboratorium, do wykonywania
okreÊlonych dzia∏aƒ,

9) notyfikacji — nale˝y przez to rozumieç upowa˝nie-
nie udzielone przez ministra w∏aÊciwego ze wzgl´-
du na przedmiot oceny zgodnoÊci akredytowanej
jednostce certyfikujàcej, akredytowanej jednostce
kontrolujàcej lub akredytowanemu laboratorium
do podejmowania dzia∏aƒ z zakresu oceny zgodno-
Êci, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1,

10) laboratorium — nale˝y przez to rozumieç laborato-
rium badawcze, laboratorium wzorcujàce lub labo-
ratorium pomiarowe, 

11) zasadniczych wymaganiach — nale˝y przez to rozu-
mieç wymagania, które spe∏niaç musi wyrób wpro-
wadzany do obrotu, które to wymagania okreÊlajà
dyrektywy UE, uchwalone zgodnie z zasadami za-
wartymi w uchwale Rady Wspólnot Europejskich
z dnia 7 maja 1985 r. w sprawie nowego podejÊcia
do harmonizacji technicznej oraz normalizacji,
zwanych dyrektywami nowego podejÊcia,

12) szczegó∏owych wymaganiach — nale˝y przez to ro-
zumieç wymagania lub specyfikacje techniczne,
którym musi odpowiadaç wyrób wprowadzany do
obrotu, mi´dzy innymi wymaganiom lub specyfi-
kacjom okreÊlonym w dyrektywach UE innych ni˝
dyrektywy nowego podejÊcia,

13) specyfikacjach technicznych — nale˝y przez to ro-
zumieç dokumenty okreÊlajàce cechy, które wyrób
powinien posiadaç w zakresie jakoÊci, parametrów
technicznych, bezpieczeƒstwa lub wymiarów,
w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, ba-
daƒ i metodologii badaƒ, opakowania, znakowania
i oznaczania wyrobu.

Art. 6. 1. Ocenie zgodnoÊci z wymaganiami zasad-
niczymi podlegajà wprowadzane do obrotu wyroby,
które mogà stwarzaç zagro˝enie albo s∏u˝à ochronie
lub ratowaniu ˝ycia, zdrowia, mienia lub Êrodowiska,
obj´te odr´bnymi ustawami lub przepisami wydanymi
na podstawie ust. 2 i 3.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzeƒ,
wymagania zasadnicze dla wyrobów podlegajàcych
ocenie zgodnoÊci, warunki i tryb dokonywania oceny
zgodnoÊci oraz sposób znakowania tych wyrobów,
o ile nie zosta∏y one okreÊlone w odr´bnych przepi-
sach.

3. Rada Ministrów, wydajàc rozporzàdzenia, o któ-
rych mowa w ust. 2, okreÊli, w której fazie tworzenia
wyrobu nast´puje ocena zgodnoÊci, stopieƒ indywidu-
alizacji tej oceny oraz procedury oceny zgodnoÊci (mo-
du∏y). W zale˝noÊci od stopnia zagro˝enia stwarzane-
go przez wyrób, dotyczy to oceny:

1) zgodnoÊci wyrobów z zasadniczymi wymaganiami,
przeprowadzanej przez producenta, jego przedsta-
wiciela lub importera,

2) próbek lub prototypów wyrobów, przeprowadzanej
przez jednostk´ notyfikowanà,

3) w∏aÊciwoÊci wyrobu i kontroli, czy wyrób jest zgod-
ny z obowiàzujàcymi wobec niego zasadniczymi
wymaganiami, przeprowadzanych przez jednostk´
notyfikowanà,

4) systemu jakoÊci u przedsi´biorcy, w tym w stadium
projektowania wyrobu, przeprowadzanej przez
jednostk´ notyfikowanà, oraz sprawowania nadzo-
ru przez t´ jednostk´ nad prawid∏owym dzia∏aniem
tego systemu,

5) zgodnoÊci wyrobów z certyfikowanym typem wy-
robu lub z zasadniczymi wymaganiami, przepro-
wadzanej przez producenta, importera lub jednost-
k´ notyfikowanà w odniesieniu do ka˝dego egzem-
plarza wyrobu lub na statystycznie wybranej prób-
ce,

6) zgodnoÊci ka˝dego egzemplarza wyrobu z zasadni-
czymi wymaganiami, przeprowadzanej przez jed-
nostk´ notyfikowanà,

7) zgodnoÊci wyrobów z zasadniczymi wymaganiami
w stadium projektowania oraz produkcji, przepro-
wadzanej przez jednostk´ notyfikowanà,

8) zgodnoÊci wyrobów z zasadniczymi wymaganiami
w stadium projektowania i produkcji oraz oceny
systemu jakoÊci produkcji, przeprowadzonej przez
jednostk´ notyfikowanà.

Art. 7. 1. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzeƒ, szczegó∏owe wymagania dla wyrobów,
które mogà stwarzaç zagro˝enie albo s∏u˝à ochronie
lub ratowaniu ˝ycia, zdrowia, mienia lub Êrodowiska,
a tak˝e warunki certyfikacji oraz sposób znakowania
tych wyrobów.

2. Rada Ministrów, wydajàc rozporzàdzenie, o któ-
rym mowa w ust. 1, okreÊli, w zale˝noÊci od rodzaju
wyrobów, w szczególnoÊci:

1) procedury pobierania próbek,

2) sposoby identyfikacji i znakowania wyrobów,

3) metody sprawdzania sk∏adników w wyrobie,
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4) opis sprz´tu i wyposa˝enia zalecanego do stosowa-
nia w trakcie certyfikacji.

Art. 8. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze roz-
porzàdzeƒ, wykaz wyrobów przeznaczonych na cele
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa Paƒstwa oraz s∏u˝àcych
do ochrony informacji niejawnych, których certyfikacja
b´dzie wykonywana wy∏àcznie przez jednostki notyfi-
kowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych i Szefa Urz´du
Ochrony Paƒstwa.

Art. 9. W procesie oceny zgodnoÊci uczestniczà
producenci, ich przedstawiciele lub importerzy oraz
notyfikowane jednostki certyfikujàce, notyfikowane
laboratoria oraz notyfikowane jednostki kontrolujà-
ce.

Art. 10. Polskie Centrum Akredytacji, jednostki cer-
tyfikujàce, jednostki kontrolujàce i laboratoria mogà
nale˝eç do mi´dzynarodowych organizacji tworzonych
przez podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie
systemu oceny zgodnoÊci.

Art. 11. Kontrola wyrobów wprowadzonych do ob-
rotu, pod wzgl´dem spe∏nienia wymagaƒ, jest prowa-
dzona w oparciu o odr´bne przepisy.

Rozdzia∏ 2

Krajowa jednostka akredytujàca

Art. 12. 1. Tworzy si´ Polskie Centrum Akredytacji,
b´dàce krajowà jednostkà akredytujàcà, zwane dalej
„Centrum Akredytacji”.

2. Centrum Akredytacji jest jednostkà organizacyj-
nà posiadajàcà osobowoÊç prawnà. 

3. Nadzór nad Centrum Akredytacji sprawuje Pre-
zes Rady Ministrów.

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, organizacj´ oraz tryb dzia∏ania Centrum
Akredytacji.

5. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 4,
uwzgl´dnia si´ postanowienia Polskich Norm dotyczà-
cych jednostki akredytujàcej.

Art. 13. 1. Do zakresu dzia∏ania Centrum Akredyta-
cji nale˝y w szczególnoÊci: 

1) akredytowanie jednostek certyfikujàcych,

2) akredytowanie laboratoriów,

3) akredytowanie jednostek kontrolujàcych,

4) sprawowanie nadzoru nad jednostkami akredyto-
wanymi i laboratoriami akredytowanymi w zakre-
sie przestrzegania przez nie warunków akredytacji,

5) prowadzenie wykazu jednostek, którym udzielono
akredytacji,

6) organizowanie szkoleƒ i prowadzenie dzia∏alnoÊci
wydawniczej w zakresie systemu akredytacji.

2. Centrum Akredytacji mo˝e zawieraç z zagranicz-
nymi jednostkami akredytujàcymi porozumienia
o wzajemnym uznawaniu kompetencji akredytowa-
nych jednostek i laboratoriów.

Art. 14. 1. Centrum Akredytacji prowadzi gospodar-
k´ finansowà na zasadach okreÊlonych w przepisach
o finansach publicznych dla zak∏adów bud˝etowych.

2. Przychodami Centrum Akredytacji sà:

1) wp∏ywy z dzia∏alnoÊci,

2) dotacje bud˝etowe, o ile wp∏ywy z dzia∏alnoÊci nie
pokrywajà wydatków.

Art. 15. 1. Dyrektora Centrum Akredytacji, zwanego
dalej „Dyrektorem”, powo∏uje Prezes Rady Ministrów
na okres 5 lat spoÊród kandydatów wy∏onionych
w drodze konkursu.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, organizacj´ i tryb przeprowadzania konkur-
su.

3. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 2,
okreÊla si´ kryteria doboru i oceny kandydatów,
sk∏ad, sposób powo∏ywania i dzia∏ania komisji kon-
kursowej.

4. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Dyrektora
przed up∏ywem okresu, na który zosta∏ powo∏any,
w przypadku:

1) choroby trwale uniemo˝liwiajàcej wykonywanie
zadaƒ, 

2) naruszenia podstawowych obowiàzków.

5. Prezes Rady Ministrów mo˝e odwo∏aç Dyrektora
przed up∏ywem okresu, na który zosta∏ powo∏any,
w przypadku pope∏nienia przest´pstwa stwierdzonego
prawomocnym orzeczeniem sàdu oraz na wniosek Ra-
dy do Spraw Akredytacji w przypadku okreÊlonym
w art. 16 ust. 3.

6. Do zadaƒ Dyrektora nale˝y:

1) reprezentowanie Centrum Akredytacji,

2) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczàcych
dzia∏alnoÊci Centrum Akredytacji,
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3) wspó∏praca z Radà do Spraw Akredytacji, w tym za-
si´ganie opinii Rady w sprawach, o których mowa
w art. 16 ust. 2 pkt 1—3,

4) przedk∏adanie Radzie do Spraw Akredytacji rocz-
nych sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci Centrum Akredyta-
cji.

7. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Prezes Rady
Ministrów.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, zasady wynagradzania pracowni-
ków Centrum Akredytacji.

Art. 16. 1. Przy Centrum Akredytacji dzia∏a Rada do
Spraw Akredytacji, zwana dalej „Radà”, b´dàca, z za-
strze˝eniem art. 17 ust. 2, organem opiniodawczo–do-
radczym Dyrektora w sprawach nale˝àcych do zakresu
dzia∏ania Centrum Akredytacji.

2. Do zadaƒ Rady nale˝y w szczególnoÊci opiniowa-
nie:

1) stanu i kierunków rozwoju akredytacji,

2) dzia∏alnoÊci merytorycznej Centrum Akredytacji,

3) wewn´trznych procedur i instrukcji zwiàzanych
z akredytacjà prowadzonà przez Centrum Akredy-
tacji,

4) rocznych sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci Centrum Akre-
dytacji.

3. W przypadku negatywnej oceny dzia∏alnoÊci
Centrum Akredytacji Rada mo˝e wystàpiç do Preze-
sa Rady Ministrów z wnioskiem o odwo∏anie Dyrek-
tora.

4. Kadencja Rady trwa 5 lat.

5. Rada liczy nie wi´cej ni˝ 25 osób. W sk∏ad Rady
wchodzà proporcjonalnie, w liczbie zapewniajàcej brak
dominacji którejkolwiek ze stron, osoby reprezentujà-
ce organy administracji rzàdowej, krajowà jednostk´
normalizacyjnà oraz ogólnopolskie organizacje: konsu-
menckie, pracodawców, gospodarcze i naukowo–tech-
niczne.

6. Prezes Rady Ministrów na wniosek odpowied-
nich stron, o których mowa w ust. 5, powo∏uje oraz od-
wo∏uje cz∏onków Rady.

7. Przewodniczàcego i jego dwóch zast´pców wy-
biera Rada spoÊród swego grona.

8. Organizacj´ i tryb pracy Rady okreÊla regulamin
uchwalony przez Rad´.

Art. 17. 1. Przy Centrum Akredytacji dzia∏a Komitet
Odwo∏awczy, rozpatrujàcy odwo∏ania w sprawach od-

mowy udzielenia akredytacji, ograniczenia zakresu
akredytacji, zawieszenia lub cofni´cia akredytacji.

2. Komitet Odwo∏awczy powo∏ywany jest przez Ra-
d´ na okres jej kadencji. RównoczeÊnie Rada wyznacza
Przewodniczàcego Komitetu Odwo∏awczego.

3. Cz∏onkami Komitetu Odwo∏awczego mogà byç
osoby posiadajàce wysoki stopieƒ wiedzy z zakresów
obj´tych akredytacjà — eksperci.

4. W przypadku gdy rozpatrzenie odwo∏ania wyma-
ga szczególnej wiedzy lub w rozpatrywanej dziedzinie
nie ma ekspertów wÊród sta∏ych cz∏onków Komitetu
Odwo∏awczego, Przewodniczàcy mo˝e powo∏aç
w sk∏ad zespo∏u rozpatrujàcego spraw´ dodatkowego
eksperta.

5. Szczegó∏owy tryb dzia∏ania Komitetu Odwo∏aw-
czego, sposób powo∏ywania i odwo∏ywania poszcze-
gólnych jego cz∏onków oraz tryb rozpatrywania odwo-
∏aƒ okreÊli regulamin uchwalony przez Rad´.

Art. 18. Obs∏ug´ organizacyjnà Rady oraz Komite-
tu Odwo∏awczego zapewnia Centrum Akredytacji.

Rozdzia∏ 3

Akredytacja

Art. 19. 1. Akredytacja jest udzielana przez Centrum
Akredytacji na wniosek zainteresowanej jednostki cer-
tyfikujàcej lub jednostki kontrolujàcej, zwanych dalej
jednostkami, lub laboratorium, po stwierdzeniu, ̋ e jed-
nostka ta lub laboratorium spe∏niajà wymagania i wa-
runki okreÊlone w Polskich Normach.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie jednostki lub laboratorium ubiegajà-
cych si´ o akredytacj´, ich siedzib´ i adres,

2) numer w rejestrze w∏aÊciwym dla jednostki wnio-
skujàcej lub laboratorium,

3) okreÊlenie wnioskowanego zakresu akredytacji.

3. Do wniosku do∏àcza si´ dokumenty potwierdza-
jàce spe∏nienie wymagaƒ, o których mowa w ust. 1.

4. Centrum Akredytacji dokonuje czynnoÊci spraw-
dzajàcych, czy wnioskodawca spe∏nia wymagania
okreÊlone w Polskich Normach.

5. Dokumentem potwierdzajàcym udzielenie akre-
dytacji jest certyfikat akredytacji.

6. Certyfikat akredytacji, o którym mowa w ust. 5,
zawiera:

1) oznaczenie jednostki udzielajàcej akredytacji,
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2) oznaczenie jednostki albo laboratorium, ich siedzi-
by i adresu,

3) numer i oznaczenie certyfikatu akredytacji,

4) wskazanie Polskiej Normy, która by∏a podstawà wy-
dania certyfikatu,

5) zakres udzielonej akredytacji oraz okres jej wa˝no-
Êci,

6) dat´ wydania i podpis Dyrektora.

7. W okresie wa˝noÊci certyfikatu akredytacji Cen-
trum Akredytacji sprawuje nadzór nad jednostkà akre-
dytowanà lub laboratorium akredytowanym w zakre-
sie udzielonej akredytacji.

Art. 20. 1. Akredytowana jednostka lub laborato-
rium obowiàzane jest informowaç Centrum Akredyta-
cji o zmianach swojego statusu prawnego.

2. Na wa˝noÊç akredytacji nie wp∏ywa zmiana sta-
tusu prawnego akredytowanej jednostki lub laborato-
rium, o ile te zmiany nie wp∏ywajà na wykonywanie
czynnoÊci obj´tych akredytacjà.

Art. 21. 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia
wymagaƒ lub zakresu akredytacji, Centrum Akredyta-
cji mo˝e ograniczyç zakres akredytacji, zawiesiç akre-
dytacj´ lub dokonaç jej cofni´cia.

2. Ograniczenie zakresu akredytacji nast´puje, je˝e-
li jednostka akredytowana lub laboratorium akredyto-
wane nie spe∏nia niektórych wymagaƒ okreÊlonych
w certyfikacie akredytacji, natomiast jest w stanie wy-
konywaç inne czynnoÊci obj´te akredytacjà.

3. Zawieszenie akredytacji nast´puje, je˝eli jed-
nostka akredytowana lub laboratorium akredytowane
nie jest w stanie okresowo prowadziç dzia∏alnoÊci
w zakresie udzielonej akredytacji.

4. Cofni´cie akredytacji nast´puje w przypadku ra-
˝àcego naruszenia przez jednostk´ akredytowanà lub
laboratorium akredytowane wymagaƒ okreÊlonych
w certyfikacie akredytacji.

Rozdzia∏ 4

Odwo∏ania

Art. 22. 1. W przypadku odmowy udzielenia akredy-
tacji, ograniczenia zakresu akredytacji, zawieszenia lub
cofni´cia akredytacji, jednostce lub laboratorium przy-
s∏uguje odwo∏anie.

2. Odwo∏anie mo˝e dotyczyç tak˝e ustalonego
okresu wa˝noÊci akredytacji.

3. Odwo∏anie wnosi si´ do Komitetu Odwo∏awcze-
go, o którym mowa w art. 17, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o odmowie udzielenia,
ograniczeniu zakresu, zawieszeniu, cofni´ciu akredyta-
cji lub ustaleniu okresu jej wa˝noÊci.

4. Nadanie pisma z odwo∏aniem w polskim urz´-
dzie pocztowym lub w polskim urz´dzie konsularnym
jest równoznaczne z wniesieniem go do Komitetu Od-
wo∏awczego.

Art. 23. Stronami post´powania odwo∏awczego sà:
jednostka lub laboratorium wnoszàce odwo∏anie i Cen-
trum Akredytacji.

Art. 24. 1. Odwo∏anie rozpatruje zespó∏ trzech eks-
pertów Komitetu Odwo∏awczego, wyznaczony przez
Przewodniczàcego Komitetu Odwo∏awczego.

2. Komitet Odwo∏awczy zapewnia stronom udzia∏
w post´powaniu i umo˝liwia przeprowadzenie dowo-
dów oraz wypowiedzenie si´ w sprawie przed jej roz-
strzygni´ciem.

3. Zespó∏ ekspertów powinien rozpatrzyç odwo∏a-
nie w ciàgu 60 dni od dnia jego dor´czenia Komitetowi
Odwo∏awczemu.

Art. 25. Po rozpatrzeniu odwo∏ania zespó∏ eksper-
tów oddala odwo∏anie albo stwierdza jego zasadnoÊç
i przekazuje spraw´ Centrum Akredytacji do ponowne-
go rozpoznania.

Rozdzia∏ 5

Notyfikacja

Art. 26. 1. Akredytowane jednostki certyfikujàce,
jednostki kontrolujàce lub laboratoria mogà ubiegaç
si´ o udzielenie notyfikacji. 

2. Notyfikacji udziela, odpowiednio, minister w∏a-
Êciwy ze wzgl´du na przedmiot oceny zgodnoÊci lub
Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa, zwani dalej Ministrem,
w drodze decyzji administracyjnej.

3. Notyfikacja mo˝e byç udzielona na wniosek jed-
nostki lub laboratorium, które spe∏niajà ∏àcznie nast´-
pujàce warunki:

1) posiadajà akredytacj´ udzielonà przez Centrum
Akredytacji, w zakresie okreÊlonym we wniosku
o udzielenie notyfikacji, 

2) posiadajà ubezpieczenie od odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej w wysokoÊci odpowiedniej dla ryzyka zwià-
zanego z prowadzonà dzia∏alnoÊcià,

3) odpowiadajà wymaganiom, okreÊlonym w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2, lub wy-
maganiom okreÊlonym w odr´bnych przepisach.
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4. Warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie do-
tyczy jednostek akredytowanych i laboratoriów wyko-
nujàcych czynnoÊci w zakresie wyrobów wykorzysty-
wanych na cele obronnoÊci i bezpieczeƒstwa Paƒstwa
oraz s∏u˝àcych do ochrony informacji niejawnych.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) oznaczenie jednostki lub laboratorium ubiegajà-
cych si´ o notyfikacj´, ich siedziby i adresu,

2) numer w rejestrze w∏aÊciwym dla wnioskujàcej jed-
nostki lub laboratorium,

3) okreÊlenie wnioskowanego zakresu notyfikacji.

6. Do wniosku do∏àcza si´ dokumenty potwierdza-
jàce spe∏nienie warunków, o których mowa w ust. 3.

7. Minister mo˝e odmówiç udzielenia notyfikacji ze
wzgl´du na zagro˝enie bezpieczeƒstwa lub obronnoÊci
Paƒstwa lub innego wa˝nego interesu publicznego.

8. W przypadku stwierdzenia przez Ministra naru-
szenia warunków notyfikacji, o których mowa w ust. 3,
w zale˝noÊci od charakteru i znaczenia naruszenia, Mi-
nister mo˝e, w drodze decyzji administracyjnej, ogra-
niczyç zakres notyfikacji lub cofnàç notyfikacj´.

9. Informacje o udzieleniu i cofni´ciu notyfikacji, za-
kresie notyfikacji oraz wszelkich jego zmianach podle-
gajà og∏oszeniu w drodze obwieszczenia Ministra
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.

10. Niezale˝nie od og∏oszenia, o którym mowa
w ust. 9, Minister powiadamia o decyzji odpowiednie
instytucje zagraniczne w zakresie wynikajàcym z zobo-
wiàzaƒ mi´dzynarodowych.

Art. 27. Minister w∏aÊciwy ze wzgl´du na przed-
miot oceny zgodnoÊci sprawuje nadzór nad notyfiko-
wanymi jednostkami i laboratoriami w zakresie prze-
strzegania wymagaƒ okreÊlonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 6 ust. 2 lub w przepisach od-
r´bnych.

Art. 28. 1. Minister jest uprawniony do kontroli jed-
nostek notyfikowanych i laboratoriów notyfikowanych
w zakresie spe∏niania warunków okreÊlonych w art. 26
ust. 3.

2. CzynnoÊci kontrolne przeprowadza si´ na pod-
stawie upowa˝nienia wydanego przez Ministra.

3. Osoby upowa˝nione przez Ministra do dokona-
nia kontroli sà uprawnione w szczególnoÊci do:

1) wst´pu na teren nieruchomoÊci, obiektu, lokalu
jednostki notyfikowanej lub laboratorium notyfiko-
wanego, w dniach i godzinach ich pracy,

2) ˝àdania ustnych i pisemnych wyjaÊnieƒ, okazania
dokumentów zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià obj´tà no-
tyfikacjà.

4. CzynnoÊci kontrolnych dokonuje si´ w obecnoÊci
kontrolowanego lub osoby przez niego upowa˝nionej.

5. Minister mo˝e upowa˝niç do dokonywania kon-
troli, o której mowa w ust. 1, inny organ wyspecjalizo-
wany w przeprowadzaniu kontroli dzia∏alnoÊci obj´tej
notyfikacjà.

Rozdzia∏ 6

Op∏aty

Art. 29. 1. Za czynnoÊci zwiàzane z ocenà zgodno-
Êci wyrobów, o której mowa w art. 3 ust. 1, akredytacjà
i notyfikacjà pobiera si´ op∏aty.

2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, uiszcza wnio-
skodawca.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw go-
spodarki, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
ustalania op∏at za czynnoÊci, o których mowa w ust. 1,
z uwzgl´dnieniem uzasadnionych kosztów.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw go-
spodarki, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
maksymalne wysokoÊci op∏at, o których mowa w ust. 1.

Rozdzia∏ 7

Ocena zgodnoÊci wyrobów

Art. 30. 1. Producent lub jego przedstawiciel majà-
cy siedzib´ lub miejsce zamieszkania w Polsce, który
podda∏ wyrób lub proces jego wytwarzania sprawdze-
niu zgodnoÊci z wymaganiami i uzyska∏ potwierdzenie
zgodnoÊci, mo˝e wystawiç deklaracj´ zgodnoÊci i zna-
kuje wyrób znakiem zgodnoÊci.

2. Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1, musi od-
powiadaç co najmniej warunkom modu∏u, okreÊlone-
go w przepisach, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 3, lub
w odr´bnych przepisach.

Art. 31. W deklaracji zgodnoÊci wyrobu jego produ-
cent lub jego przedstawiciel majàcy siedzib´ lub miej-
sce zamieszkania w Polsce oÊwiadcza na swojà wy∏àcz-
nà odpowiedzialnoÊç, ˝e wprowadzony do obrotu wy-
rób zgodny jest w wymaganiami lub specyfikacjami
technicznymi.

Art. 32. Producent lub jego przedstawiciel majàcy
siedzib´ lub miejsce zamieszkania w Polsce wykazujà
zgodnoÊç wyrobów lub procesów ich wytwarzania
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z wymaganiami odpowiednich norm. Dopuszcza si´
wykazanie zgodnoÊci równie˝ poprzez przeprowadze-
nie wystarczajàcych innych dowodów, potwierdzajà-
cych spe∏nienie wymagaƒ w∏aÊciwych dla stwarzane-
go przez wyrób stopnia zagro˝enia.

Art. 33. 1. Badaƒ wyrobów dokonujà notyfikowane
laboratoria, je˝eli wymagane jest badanie prowadzone
przez laboratorium niezale˝ne od dostawcy i odbiorcy.

2. Sprawdzenia zgodnoÊci wyrobów z wymagania-
mi dokonujà notyfikowane jednostki kontrolujàce.

3. Certyfikacji wyrobów dokonujà notyfikowane
jednostki certyfikujàce. Pozytywny wynik oceny zgod-
noÊci dokonanej przez notyfikowanà jednostk´ certyfi-
kujàcà stanowi podstaw´ do wydania certyfikatu zgod-
noÊci.

Art. 34. Zasady dzia∏ania akredytowanych labora-
toriów, jednostek kontrolujàcych i certyfikujàcych oraz
informacje, które muszà byç zawarte w deklaracji zgod-
noÊci, okreÊlajà Polskie Normy.

Art. 35. Znak zgodnoÊci mo˝e byç nadany wy∏àcz-
nie wyrobom, które uzyska∏y potwierdzenie zgodnoÊci
z wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi i dla
których wydana zosta∏a deklaracja zgodnoÊci lub cer-
tyfikat zgodnoÊci.

Art. 36. Akredytowane jednostki i laboratoria mogà
˝àdaç od producenta, jego przedstawiciela lub impor-
tera przekazania dokumentacji technicznej i informacji
tylko w zakresie koniecznym dla dokonania czynnoÊci
z zakresu oceny zgodnoÊci.

Art. 37. Akredytowane jednostki i laboratoria sà zo-
bowiàzane do ochrony informacji poufnych dotyczà-
cych badanych lub certyfikowanych wyrobów, proce-
sów ich wytwarzania lub us∏ug.

Rozdzia∏ 8

Sankcje za naruszenie przepisów ustawy

Art. 38. 1. Kto wiedzàc, ˝e wyrób lub proces jego
wytwarzania nie sà zgodne z wymaganiami lub specy-
fikacjami technicznymi, nadaje wyrobowi znak zgod-
noÊci, podlega karze grzywny do 100 000 z∏.

2. Tej samej karze podlega ten, kto bez wymaga-
nych uprawnieƒ nadaje znak zgodnoÊci.

Rozdzia∏ 9

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 39. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106,
poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152

oraz z 2000 r. Nr 19, poz. 239) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) art. 217 otrzymuje brzmienie:

„Art. 217. Niedopuszczalne jest wyposa˝anie sta-
nowisk pracy w maszyny i inne urzàdze-
nia techniczne, które nie spe∏niajà wy-
magaƒ dotyczàcych oceny zgodnoÊci
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.”;

2) w art. 2376:

a) skreÊla si´ § 2,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Pracodawca jest obowiàzany dostarczaç
pracownikowi Êrodki ochrony indywidual-
nej, które spe∏niajà wymagania dotyczàce
oceny zgodnoÊci okreÊlone w odr´bnych
przepisach.”;

3) w art. 283 w § 2 pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3) wbrew obowiàzkowi wyposa˝a stanowiska
pracy w maszyny i inne urzàdzenia techniczne,
które nie spe∏niajà wymagaƒ dotyczàcych oce-
ny zgodnoÊci,

4) wbrew obowiàzkowi dostarcza pracownikowi
Êrodki ochrony indywidualnej, które nie spe∏-
niajà wymagaƒ dotyczàcych oceny zgodno-
Êci.”

Art. 40. W ustawie z dnia 19 listopada 1987 r. o do-
zorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202, z 1995 r.
Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r.
Nr 64, poz. 406, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 3 skreÊla si´ wyraz „normami” i na-
st´pujàcy po tym wyrazie przecinek;

2) w art. 5 skreÊla si´ wyraz „normami” i nast´pujàcy
po tym wyrazie przecinek;

3) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. Dokumentacja techniczna, na której pod-
stawie b´dà wytwarzane urzàdzenia
techniczne z zamiarem wprowadzenia
ich do obrotu, wymaga uzgodnienia
z w∏aÊciwym organem dozoru technicz-
nego.

2. Uzgadniajàc dokumentacj´, ustala si´
form´ wykonywania dozoru techniczne-
go.”;

4) w art. 8 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „przeprowadze-
niu niezb´dnych badaƒ i”;

5) skreÊla si´ art. 10;

6) w art. 12 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
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„3. Je˝eli bezpieczeƒstwo eksploatacji urzàdzenia
technicznego uzasadnia zmian´ formy wykony-
wania dozoru technicznego, organ dozoru tech-
nicznego mo˝e ustaliç dla tego urzàdzenia innà
form´ wykonywania dozoru technicznego, któ-
ra uwzgl´dniaç b´dzie warunki eksploatacji te-
go urzàdzenia.”;

7) w art. 23:

a) w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „i norm”,

b) w pkt 9 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ pkt 10 w brzmieniu: 

„10) wykonywanie innych zadaƒ zleconych
przez ministra w∏aÊciwego do spraw go-
spodarki.”;

8) w art. 33 dodaje si´ ust. 3—5 w brzmieniu:

„3. Dokumenty potwierdzajàce kompetencje wy-
twarzajàcego do wytwarzania urzàdzeƒ tech-
nicznych, jak równie˝ materia∏ów i elementów
stosowanych do ich budowy, wydane za grani-
cà, mogà byç uznane przez organ dozoru tech-
nicznego, je˝eli b´dà spe∏nia∏y wymagania bez-
pieczeƒstwa. 

4. Dokumenty wydane za granicà, stwierdzajàce
wykonanie badaƒ budowy i przeprowadzenie
kontroli stanu urzàdzenia technicznego, mogà
byç uznane przez organ dozoru technicznego,
je˝eli:

1) przewidujà to odpowiednie porozumienia,
zawarte mi´dzy Urz´dem Dozoru Technicz-
nego a w∏aÊciwà w danym paƒstwie instytu-
cjà wykonujàcà funkcj´ dozoru techniczne-
go, lub

2) wymagania techniczne, na których podsta-
wie urzàdzenie zosta∏o zaprojektowane i wy-
tworzone, zapewniajà bezpieczeƒstwo nie
mniejsze ni˝ polskie przepisy w zakresie do-
zoru technicznego.

5. Uznanie dokumentów, o których mowa w ust. 3
i 4, nie zwalnia od obowiàzku okreÊlonego
w art. 12 ust. 1.”;

9) w art. 34 skreÊla si´ ust. 3 i 4.

Art. 41. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏a-
dach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r.
Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r.
Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r.
Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162,
poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935
oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 28 i Nr 12, poz. 136) w art. 9
ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e okre-
Êliç, w drodze rozporzàdzenia, standardy post´po-

wania i procedury medyczne wykonywane w za-
k∏adach opieki zdrowotnej w celu zapewnienia
w∏aÊciwego poziomu i jakoÊci Êwiadczeƒ zdrowot-
nych.”

Art. 42. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. — Pra-
wo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248 oraz z 1997 r. Nr 43,
poz. 272 i Nr 121, poz. 770) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. Prezes Urz´du mo˝e powierzyç uwierzytel-
nianie okreÊlonych przyrzàdów pomiaro-
wych akredytowanym laboratoriom.”

Art. 43. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r.  o bada-
niach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r.
Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121,
poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 776) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. Do zadaƒ Centrum nale˝y w szczególnoÊci:

1) organizowanie i nadzorowanie systemu
badaƒ i certyfikacji,

2) certyfikowanie systemów jakoÊci u do-
stawców,

3) certyfikowanie auditorów,

4) kontrolowanie certyfikowanych syste-
mów jakoÊci u dostawców w zakresie
stawianych im wymagaƒ,

5) organizowanie szkoleƒ i doskonalenie
kadr na potrzeby badaƒ i certyfikacji.”;

2) w art. 11 w ust. 1 oraz w art. 12 w pkt 1 i 3 skreÊla
si´ wyraz „akredytacji,”;

3) w art. 21 skreÊla si´ ust. 4;

4) w art. 22 skreÊla si´ ust. 3;

5) w art. 25:

a) skreÊla si´ ust. 2,

b) w ust. 3 skreÊla si´ wyraz „akredytacjà,”.

Art. 44. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. o nor-
malizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471
i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) w art. 20 w ust. 1 pkt 2 otrzy-
muje brzmienie:

„2) znakiem zgodnoÊci w rozumieniu ustawy z dnia
28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci,
akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 43, poz. 489),”.

Art. 45. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100,
poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726, z 1998 r. Nr 22,
poz. 118 i Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
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Nr 49, poz. 483 i Nr 62, poz. 682 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 29, poz. 354) w art. 3 pkt 18 otrzymuje
brzmienie:

„18) wyrobie budowlanym — nale˝y przez to rozu-
mieç wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodnoÊci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwa∏y w obiekcie budowlanym.”

Art. 46. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra-
wo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255) w art. 52 wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) skreÊla si´ ust. 3;

2) w ust. 4 w pkt 2 na koƒcu zdania kropk´ zast´puje
si´ przecinkiem i dodaje si´ wyrazy „oraz wzory
etykiet”.

Art. 47. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w art. 9 w ust. 4 skre-
Êla si´ wyrazy „Polskie Centrum Badaƒ i Certyfikacji,”.

Rozdzia∏ 10

Przepisy przejÊciowe, dostosowujàce i koƒcowe

Art. 48. 1. Z dniem 1 stycznia 2001 r. sprawy nale-
˝àce do Polskiego Centrum Badaƒ i Certyfikacji —
utworzonego na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia
1993 r. o badaniach i certyfikacji — w zakresie akredy-
tacji laboratoriów badawczych, jednostek certyfikujà-
cych i jednostek kontrolujàcych oraz kontrolowanie
dzia∏alnoÊci tych jednostek w zakresie wynikajàcym
z akredytacji przechodzà do w∏aÊciwoÊci Polskiego
Centrum Akredytacji.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki ustali,
do dnia 31 paêdziernika 2000 r., mienie Polskiego Cen-
trum Badaƒ i Certyfikacji, które przejmie Polskie Cen-
trum Akredytacji.

3. Polskie Centrum Akredytacji przejmie, z dniem 1
stycznia 2001 r., odpowiednio do zakresu swego dzia-
∏ania:

1) pracowników oraz wierzytelnoÊci i zobowiàzania
Polskiego Centrum Badaƒ i Certyfikacji,

2) pracowników oraz wierzytelnoÊci i zobowiàzania
G∏ównego Urz´du Miar oraz sprawy nale˝àce do
w∏aÊciwoÊci Prezesa G∏ównego Urz´du Miar —
w zakresie akredytacji laboratoriów pomiaro-
wych.

4. Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji powo-
∏a na okres do dnia 31 grudnia 2002 r. Prezes Rady Mi-

nistrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw go-
spodarki. Przepisu art. 15 ust. 1 nie stosuje si´.

5. Pierwsza kadencja Rady do Spraw Akredytacji
trwa do dnia 31 grudnia 2002 r.

Art. 49. 1. Z dniem 1 stycznia 2003 r. znosi si´ Pol-
skie Centrum Badaƒ i Certyfikacji, utworzone na pod-
stawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach
i certyfikacji.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
utworzy, do dnia 31 paêdziernika 2002 r., jednoosobo-
wà spó∏k´ Skarbu Paƒstwa pod nazwà Polskie Centrum
Badaƒ i Certyfikacji.

3. Do zakresu dzia∏ania spó∏ki, o której mowa
w ust. 2, nale˝eç b´dzie badanie i certyfikacja wyro-
bów, certyfikacja systemów zarzàdzania, szkolenie
i certyfikacja personelu.

4. Spó∏ka, o której mowa w ust. 2, przejmie odpo-
wiednio do zakresu swojego dzia∏ania pracowników
oraz wierzytelnoÊci i zobowiàzania po Polskim Cen-
trum Badaƒ i Certyfikacji.

Art. 50. 1. Zachowujà moc:

1) dotychczasowe certyfikaty, w tym akredytacji, wy-
dane na podstawie odr´bnych przepisów, do up∏y-
wu okreÊlonego w nich terminu wa˝noÊci,

2) porozumienia o wzajemnym uznawaniu raportów
z badaƒ i certyfikatów, zawarte przez Polskie Cen-
trum Badaƒ i Certyfikacji z zagranicznymi organiza-
cjami,

3) zweryfikowane deklaracje zgodnoÊci producentów
stwierdzajàce na ich wy∏àcznà odpowiedzialnoÊç,
˝e wyroby, procesy lub us∏ugi sà zgodne z okreÊlo-
nà normà lub z przepisami odr´bnymi.

2. Prawa i zobowiàzania obj´te porozumieniami,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, przechodzà na jedno-
osobowà spó∏k´ Skarbu Paƒstwa Polskie Centrum Ba-
daƒ i Certyfikacji.

Art. 51. 1. Post´powania wszcz´te i nie zakoƒczone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, prowadzone
przez Polskie Centrum Badaƒ i Certyfikacji utworzone
na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o bada-
niach i certyfikacji, przejmuje odpowiednio do zakresu
swojego dzia∏ania Polskie Centrum Akredytacji.

2. Z dniem 1 stycznia 2003 r. spó∏ka, o której mowa
w art. 49 ust. 2, odpowiednio do zakresu swojego dzia-
∏ania przejmuje post´powania wszcz´te i nie zakoƒczo-
ne przed tym dniem, prowadzone przez Polskie Cen-
trum Badaƒ i Certyfikacji.
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3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, stosu-
je si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 52. 1. Do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wy-
konawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 i 3
oraz art. 7, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia
2002 r., ocena zgodnoÊci odbywa si´ na podstawie Pol-
skich Norm oraz w∏aÊciwych przepisów prawnych sta-
nowiàcych dotychczas podstaw´ certyfikacji.

2. Ocena na podstawie Polskich Norm oraz w∏aÊci-
wych przepisów prawnych, o której mowa w ust. 1, od-
bywa si´ w trybie i na zasadach okreÊlonych w ustawie
z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.

Art. 53. Traci moc ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.
o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250,

z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661
i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 776).

Art. 54. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r., z wyjàtkiem:

1) art. 3—8 i art. 48 ust. 2, które wchodzà w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia,

2) art. 47 i 53, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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PROTOKÓ¸ DODATKOWY

do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych,

sporzàdzony w Strasburgu dnia 18 grudnia 1997 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 18 grudnia 1997 r. zosta∏ sporzàdzony w Strasburgu Protokó∏ dodatkowy do Konwencji o przekazy-
waniu osób skazanych w nast´pujàcym brzmieniu:

Przek∏ad

PROTOKÓ¸ DODATKOWY 

do Konwencji
o przekazywaniu osób skazanych

Preambu∏a

Paƒstwa cz∏onkowskie Rady Europy oraz inne paƒ-
stwa-sygnatariusze niniejszego protoko∏u, 

pragnàc u∏atwiç stosowanie Konwencji o przekazy-
waniu osób skazanych, otwartej do podpisu w Stras-

ADDITIONAL PROTOCOL 

to the Convention on the Transfer of Sentenced
Persons

Preamble

The member States of the Council of Europe, and
the other States signatory to this Protocol,

Desirous of facilitating the application of the
Convention on the Transfer of Sentenced Persons


