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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie dzia∏alnoÊci normalizacyjnej zwiàzanej z obronnoÊcià i bezpieczeƒstwem paƒstwa.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia
2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób organizacji i prowadzenia przez Polski Ko-
mitet Normalizacyjny oraz Ministra Obrony Naro-
dowej i ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych normalizacji zwiàzanej z obronnoÊcià i bez-
pieczeƒstwem paƒstwa;

2) rodzaje dokumentów normalizacyjnych dotyczà-
cych obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa;

3) tryb opracowywania, zatwierdzania i stosowania
dokumentów normalizacyjnych dotyczàcych
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa, w tym
Norm Obronnych, w zakresie, który nie mo˝e byç
uj´ty w Polskich Normach;

4) tryb zatwierdzania i wprowadzania do stosowania
zagranicznych dokumentów normalizacyjnych do-
tyczàcych obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa.

§ 2. 1. Sposób organizacji i prowadzenia normaliza-
cji zwiàzanej z obronnoÊcià i bezpieczeƒstwem paƒ-
stwa przez Polski Komitet Normalizacyjny, zwany dalej
„PKN”, obejmuje przedsi´wzi´cia majàce na celu:
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1) uwzgl´dnianie potrzeb obronnoÊci i bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa w Polskich Normach;

2) opracowywanie Polskich Norm z dziedziny „obron-
noÊç — wojskowoÊç”;

3) nadawanie numerów i rejestrowanie dokumentów
normalizacyjnych, o których mowa w § 5 pkt 2 i 3,
w porozumieniu ze s∏u˝bà normalizacyjnà w∏aÊci-
wego ministra.

2. Przedsi´wzi´cia majàce na celu uwzgl´dnianie
potrzeb obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa PKN re-
alizuje w szczególnoÊci przez:

1) uwzgl´dnianie w sk∏adach komitetów technicznych
specjalistów zg∏oszonych przez zainteresowanych
ministrów;

2) powo∏ywanie, z inicjatywy zainteresowanych mini-
strów, komitetów technicznych w zakresach tema-
tycznych dotyczàcych obronnoÊci i bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa;

3) powierzanie, w drodze umowy, wskazanym przez
zainteresowanych ministrów jednostkom organi-
zacyjnym, prowadzenia sekretariatów komitetów
technicznych.

§ 3. 1. S∏u˝by normalizacyjne, powo∏ane przez Mi-
nistra Obrony Narodowej oraz ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych, prowadzà sprawy zwiàzane z:

1) organizowaniem dzia∏alnoÊci normalizacyjnej w za-
kresie obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa, z za-
strze˝eniem § 2;

2) programowaniem i planowaniem prac normaliza-
cyjnych w zakresie zwiàzanym z obronnoÊcià i bez-
pieczeƒstwem paƒstwa, z wyjàtkiem kompetencji
zastrze˝onych dla PKN;

3) opiniowaniem projektów dokumentów normaliza-
cyjnych, o których mowa w § 5 pkt 1—3;

4) opiniowaniem wniosków, o których mowa w § 6
ust. 7;

5) wprowadzaniem obowiàzku stosowania dokumen-
tów normalizacyjnych, o których mowa w § 5 pkt 2
i 3, i przestrzeganiem obowiàzku ich stosowania;

6) badaniem stosowania dokumentów normalizacyj-
nych, o których mowa w § 5 pkt 1—3;

7) informowaniem w∏aÊciwego ministra o dzia∏alno-
Êci normalizacyjnej;

8) rozpowszechnianiem i udost´pnianiem dokumen-
tów normalizacyjnych, o których mowa w § 5
pkt 2—4;

9) obowiàzkiem stosowania dokumentów normaliza-
cyjnych, o których mowa w § 5 pkt 2 i 3, na∏o˝onym
w drodze umowy;

10) prowadzeniem dzia∏alnoÊci szkoleniowej w zakre-
sie normalizacji zwiàzanej z obronnoÊcià i bezpie-
czeƒstwem paƒstwa.

2. S∏u˝ba normalizacyjna Ministra Obrony Narodo-
wej prowadzi tak˝e sprawy zwiàzane z:

1) wyst´powaniem za granicà w sprawach normaliza-
cji dotyczàcej obronnoÊci oraz w porozumieniu ze

s∏u˝bà normalizacyjnà ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych w sprawach normalizacji do-
tyczàcej bezpieczeƒstwa paƒstwa;

2) wprowadzaniem do stosowania zagranicznych do-
kumentów normalizacyjnych zwiàzanych z obron-
noÊcià i bezpieczeƒstwem paƒstwa;

3) udost´pnianiem poza podleg∏e Ministrowi Obrony
Narodowej komórki organizacyjne oraz podleg∏e
lub nadzorowane jednostki organizacyjne doku-
mentów, o których mowa w pkt 2, na zasadach
ustalonych mi´dzy zainteresowanymi.

3. Ministrowie powo∏ujàcy s∏u˝by normalizacyjne
zapewnià, ka˝dy we w∏asnym zakresie, Êrodki na ich
dzia∏alnoÊç.

§ 4. 1. Organami s∏u˝b normalizacyjnych Ministra
Obrony Narodowej oraz ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych sà dyrektorzy jednostek organi-
zacyjnych w∏aÊciwych do spraw normalizacji utworzo-
nych przez ministrów, ka˝dy w swoim zakresie.

2. Dyrektorzy, o których mowa w ust. 1:

1) sà powo∏ywani i odwo∏ywani przez w∏aÊciwych mi-
nistrów;

2) kierujà i reprezentujà na zewnàtrz resortowe s∏u˝by
normalizacyjne;

3) sk∏adajà ministrowi roczne sprawozdania z dzia∏al-
noÊci s∏u˝b w terminie do dnia 30 czerwca roku na-
st´pnego.

§ 5. Dokumentami normalizacyjnymi dotyczàcymi
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa sà:

1) Polskie Normy z dziedziny „obronnoÊç — wojsko-
woÊç”, oznaczane symbolem „PN-V”;

2) Normy Obronne, oznaczane symbolem „NO”;

3) podr´czniki normalizacji obronnej, oznaczane sym-
bolem „PDNO”;

4) prace analityczno-badawcze, oznaczane symbolem
„AB”.

§ 6. 1. Dokumenty normalizacyjne, o których mowa
w § 5 pkt 2—4, sà opracowywane zgodnie z ogólnymi
zasadami okreÊlonymi w Polskich Normach (PN), doty-
czàcych podstaw i metodyki prac normalizacyjnych.

2. W odniesieniu do dokumentów, o których mowa
w § 5 pkt 2—4, nie jest przeprowadzana ankieta po-
wszechna.

3. Do opracowywania dokumentów normalizacyj-
nych wymienionych w § 5 pkt 2—4 zainteresowani mi-
nistrowie mogà powo∏aç, ka˝dy we w∏asnym zakresie,
inne organy ni˝ komitety techniczne.

4. PKN wyra˝a zgod´ na opracowywanie przez ko-
mitety techniczne dokumentów normalizacyjnych wy-
mienionych w § 5 pkt 2—4.

5. Dokumenty normalizacyjne, o których mowa
w § 5 pkt 2 i 3, sà zatwierdzane i wprowadzane do sto-
sowania przez w∏aÊciwego ministra.
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6. Dokumenty normalizacyjne, o których mowa
w § 5 pkt 2 i 3, obowiàzujà jednostki organizacyjne
podleg∏e lub nadzorowane przez w∏aÊciwego ministra
w zakresie i terminie okreÊlonym w normie, a tak˝e in-
ne podmioty w drodze umowy, z dniem jej zawarcia.

7. W∏aÊciwy minister mo˝e udzieliç zezwolenia na
odstàpienie od obowiàzku stosowania dokumentów
wymienionych w § 5 pkt 2 i 3, w ca∏oÊci lub w cz´Êci,
na wniosek projektanta, producenta lub u˝ytkownika,
uzasadniony wa˝nymi wzgl´dami technicznymi.

§ 7. 1. Zagraniczne dokumenty normalizacyjne do-
tyczàce obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa podle-
gajà procedurze oceny i kwalifikacji pod wzgl´dem po-
trzeb obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa, zgodnie
z regu∏ami prac normalizacyjnych okreÊlonymi przez
Ministra Obrony Narodowej.

2. Zagraniczny dokument normalizacyjny dotyczà-
cy obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa mo˝e byç
podstawà do opracowania:

1) Polskiej Normy (PN-V), zatwierdzanej przez Preze-
sa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;

2) Normy Obronnej (NO) lub podr´cznika normaliza-
cji obronnej (PDNO), zatwierdzanych przez w∏aÊci-
wego ministra.

3. Na podstawie zagranicznego dokumentu norma-
lizacyjnego dotyczàcego obronnoÊci i bezpieczeƒstwa

paƒstwa mo˝e byç tak˝e opracowana praca analitycz-
no-badawcza (AB).

4. Minister Obrony Narodowej wprowadza do sto-
sowania w podleg∏ych komórkach organizacyjnych
oraz podleg∏ych lub nadzorowanych jednostkach orga-
nizacyjnych zagraniczne dokumenty normalizacyjne
dotyczàce obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa,
o których mowa w ust. 2.

5. Minister Obrony Narodowej wyra˝a zgod´ na
wprowadzanie do stosowania zagranicznych doku-
mentów normalizacyjnych, o których mowa w ust. 2,
poza podleg∏ymi komórkami organizacyjnymi oraz
podleg∏ymi lub nadzorowanymi jednostkami organiza-
cyjnymi w sprawach: 

1) obronnoÊci;

2) bezpieczeƒstwa paƒstwa — w uzgodnieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych.

§ 8. W odniesieniu do niejawnych dokumentów
normalizacyjnych zwiàzanych z obronnoÊcià i bezpie-
czeƒstwem paƒstwa majà zastosowanie przepisy
o ochronie informacji niejawnych. 

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller 


