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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 grudnia 2002 r. 

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodnoÊci 
oraz sposobu znakowania zabawek1).

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwiet-
nia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji
oraz zmianie niektórych ustaw  (Dz. U. Nr 43, poz. 489,
z 2001 r. Nr 63, poz. 636 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 166, poz. 1360) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
19 paêdziernika 2001 r. w sprawie warunków i trybu
dokonywania oceny zgodnoÊci oraz sposobu znakowa-
nia zabawek (Dz. U. Nr 144, poz. 1617 oraz z 2002 r.
Nr 157, poz. 1307) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) normach zharmonizowanych — nale˝y przez to
rozumieç normy krajowe przenoszàce europej-
skie normy zharmonizowane, ustanowione
przez europejskie organizacje normalizacyjne na

———————
1) Rozporzàdzenie transponuje postanowienia Dyrektywy

Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1998 r.  w sprawie zbli˝a-
nia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych
bezpieczeƒstwa zabawek, wraz ze zmianami wprowadzo-
nymi  Dyrektywà Rady 93/68/EWG.

podstawie mandatu udzielonego przez Komisj´
Europejskà, których numery zosta∏y opubliko-
wane w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Euro-
pejskich.”;

2) § 2  otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W przypadku gdy zabawka nie jest zgodna
w ca∏oÊci lub w cz´Êci z normami zharmoni-
zowanymi albo je˝eli nie istniejà w stosunku
do niej normy zharmonizowane, zgodnoÊç
z zasadniczymi wymaganiami potwierdza si´
certyfikatem zgodnoÊci.”;

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku zabawki wyprodukowanej zgod-
nie z normami zharmonizowanymi producent

mo˝e przed wprowadzeniem jej do obrotu wy-
stawiç deklaracj´ zgodnoÊci.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Certyfikat zgodnoÊci wystawia notyfikowana
jednostka certyfikujàca na podstawie przepro-
wadzonego badania typu WE, które ma na celu
stwierdzenie, ˝e przedstawiony reprezentatyw-
ny egzemplarz zabawki spe∏nia zasadnicze wy-
magania.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 grudnia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller 
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