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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji  norm i aktów prawnych.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze-
Ênia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Krajowy system notyfikacji norm i aktów
prawnych, zwany dalej „krajowym systemem”, obej-
muje notyfikacj´ norm oraz notyfikacj´ aktów praw-
nych, umo˝liwiajàcà uczestnictwo Rzeczypospolitej
Polskiej w procedurach wymiany informacji okreÊlo-
nych w przepisach Unii Europejskiej.

2. W krajowym systemie uczestniczà:

1) koordynator krajowego systemu;

2) ministrowie oraz kierownicy urz´dów centralnych,
zwani dalej „ministrami”;

3) Polski Komitet Normalizacyjny, zwany dalej „PKN”.

3. Koordynatorem krajowego systemu jest minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) „us∏udze” — nale˝y przez to rozumieç us∏ug´ w ra-
mach spo∏eczeƒstwa informacyjnego, Êwiadczonà
za wynagrodzeniem, na odleg∏oÊç, drogà elektro-
nicznà, na indywidualne ˝àdanie us∏ugobiorcy;

2) „specyfikacji technicznej” — nale˝y przez to rozu-
mieç specyfikacj´ okreÊlajàcà cechy produktu,
w szczególnoÊci w zakresie jakoÊci, parametrów
technicznych, bezpieczeƒstwa lub wymiarów,
w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, ba-
daƒ, opakowania, znakowania lub oznaczania,
a tak˝e procedury oceny zgodnoÊci tego produktu,
jak równie˝ wymagania dotyczàce metod i proce-
sów produkcji produktów rolnych, produktów
przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi lub zwie-
rz´ta, produktów leczniczych i innych produktów,
je˝eli wywierajà one wp∏yw na cechy produktu;

3) „innych wymaganiach” — nale˝y przez to rozmieç
wymagania, które musi spe∏niaç produkt po
wprowadzeniu do obrotu w celu eliminowania za-
gro˝eƒ, zw∏aszcza dla konsumentów lub Êrodowi-
ska, w szczególnoÊci dotyczàce warunków jego
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u˝ytkowania, recyklingu, odzysku lub unieszkodli-
wiania;

4) „przepisie dotyczàcym us∏ug” — nale˝y przez to ro-
zumieç przepis okreÊlajàcy wymagania dotyczàce
podejmowania i prowadzenia dzia∏alnoÊci polega-
jàcej na Êwiadczeniu us∏ug, a w szczególnoÊci do-
tyczàcy Êwiadczàcych je osób, samych us∏ug lub
ich odbiorców, je˝eli z treÊci przepisu wynika, ̋ e ce-
lem jego wydania jest bezpoÊrednie uregulowanie
tych us∏ug;

5) „przepisie technicznym” — nale˝y przez to rozu-
mieç:
a) specyfikacje techniczne,
b) inne wymagania,
c) przepisy dotyczàce us∏ug,
d) regulacje wprowadzajàce zakaz produkcji, przy-

wozu lub wprowadzania produktu do obrotu,
Êwiadczenia us∏ug lub prowadzenia dzia∏alnoÊci
polegajàcej na Êwiadczeniu  us∏ug,

e) regulacje poÊrednio ograniczajàce wprowadza-
nie do obrotu produktów, Êwiadczenie us∏ug lub
prowadzenie dzia∏alnoÊci polegajàcej na Êwiad-
czeniu us∏ug, a w szczególnoÊci:
— przepisy powo∏ujàce specyfikacje techniczne

lub wymagania niezawarte w przepisach
prawnych, których stosowanie zapewnia do-
mniemanie spe∏nienia wymagaƒ wynikajà-
cych z tych przepisów,

— postanowienia porozumieƒ, których stronà
sà organy administracji rzàdowej i które za-
wierajà zobowiàzania do stosowania, w inte-
resie publicznym, specyfikacji technicznych
lub innych wymagaƒ, z wy∏àczeniem umów
podlegajàcych przepisom ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicz-
nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113,
poz. 984 i Nr 197, poz. 1661),

— przepisy wp∏ywajàce na wielkoÊç obrotu pro-
duktami i us∏ugami za pomocà instrumentów
finansowych, w tym podatkowych, z wy∏àcze-
niem przepisów z zakresu ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych;

6) „akcie prawnym wy∏àczajàcym stosowanie zasady
swobodnego przep∏ywu towarów” — nale˝y przez
to rozumieç akt prawny, na podstawie którego
wprowadza si´ zakaz przywozu albo zakaz wprowa-
dzania produktu do obrotu, odmawia si´ wydania
pozwolenia na wprowadzenie produktu do obrotu,
wprowadza si´ obowiàzek dokonywania modyfika-
cji produktu lub wycofuje si´ produkt z obrotu;

7) „szczegó∏owych uwagach” — nale˝y przez to rozu-
mieç uwagi do notyfikowanego aktu prawnego za-
wierajàcego przepisy techniczne, stwierdzajàce,  ̋ e
mo˝e on ustanowiç przeszkod´ w swobodnym
przep∏ywie towarów, swobodzie Êwiadczenia
us∏ug lub swobodzie zak∏adania przedsi´biorstw.

§ 3. Notyfikacji norm podlegajà normy krajowe
oraz ich zmiany, z wy∏àczeniem tych norm, które sà
wprowadzeniem normy europejskiej lub normy mi´-
dzynarodowej.

§ 4. 1. Notyfikacji aktów prawnych podlegajà akty
prawne zawierajàce przepisy techniczne, z wyjàtkiem
aktów:

1) wydanych w celu zapewnienia zgodnoÊci prawa
krajowego z prawem Unii Europejskiej;

2) stanowiàcych wype∏nienie zobowiàzaƒ mi´dzyna-
rodowych przewidujàcych przyj´cie wspólnych
przepisów technicznych;

3) wydanych na podstawie klauzul ochronnych za-
wartych w przepisach prawa Unii Europejskiej;

4) podlegajàcych krajowemu systemowi informowa-
nia o produktach niebezpiecznych w rozumieniu
przepisów o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów;

5) majàcych na celu zastosowanie si´ do postano-
wieƒ Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci;

6) stanowiàcych zmian´ przepisu technicznego w ce-
lu uwzgl´dnienia uwag Komisji Europejskiej, wska-
zujàcych na potrzeb´ usuni´cia przeszkód w zakre-
sie swobodnego przep∏ywu towarów, swobody
Êwiadczenia us∏ug lub zak∏adania przedsi´biorstw.

2. W przypadku aktów prawnych zawierajàcych
przepisy dotyczàce us∏ug notyfikacji nie podlegajà
równie˝ akty dotyczàce:

1) us∏ug telekomunikacyjnych oraz  us∏ug finanso-
wych obj´tych zakresem regulacji prawa Unii Eu-
ropejskiej;

2) finansowych rynków regulowanych w rozumieniu
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o pu-
blicznym obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz. U.
z 2002 r. Nr 49, poz. 447) lub instytucji pe∏niàcych
dla tych rynków funkcje rozrachunkowe lub rozli-
czeniowe, z zastrze˝eniem § 13 ust. 2;

3) nadawania programów telewizyjnych obj´tych za-
kresem regulacji prawa Unii Europejskiej oraz
nadawania programów radiowych.

§ 5. Notyfikacji aktów prawnych podlegajà ponad-
to akty prawne wy∏àczajàce stosowanie zasady  swo-
bodnego przep∏ywu towarów, z wyjàtkiem aktów:

1) wydawanych po raz kolejny w stosunku do tego sa-
mego  rodzaju produktu na podstawie tych samych
zasad i procedur;

2) majàcych na celu zapewnienie zgodnoÊci prawa
krajowego z prawem Unii Europejskiej;

3) podlegajàcych notyfikacji na podstawie odr´bnych
przepisów;

4) stanowiàcych cz´Êç procedury przygotowujàcej do
wydania aktu prawnego wy∏àczajàcego stosowa-
nie zasady swobodnego przep∏ywu towarów;

5) majàcych na celu ochron´ moralnoÊci publicznej
lub porzàdku publicznego;

6) dotyczàcych produktów u˝ywanych, które ze
wzgl´du na utrat´ swoich cech  spowodowanych
ich u˝ywaniem lub up∏ywem okreÊlonego czasu
nie mogà byç pozostawione w obrocie.

§ 6. 1. Normy krajowe oraz ich zmiany notyfikuje
PKN.
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2. Notyfikacja polega na poinformowaniu europej-
skich organizacji normalizacyjnych oraz jednostek nor-
malizacyjnych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
o opracowaniu projektu normy krajowej lub projektu
zmiany tej normy.

3. Notyfikacji dokonuje si´ w terminie umo˝liwiajà-
cym uwzgl´dnienie uwag i wprowadzenie zmian.

§ 7. 1. Na wniosek Komisji Europejskiej, PKN prze-
kazuje  jej programy prac normalizacyjnych, w cz´Êci
dotyczàcej projektowania nowych norm krajowych lub
ich zmian.

2. Na wniosek organizacji oraz jednostek, o których
mowa w § 6 ust. 2, lub Komisji Europejskiej,  PKN prze-
kazuje im projekty notyfikowanych norm krajowych
lub ich zmian.

3. Po otrzymaniu od organizacji oraz jednostek,
o których mowa w § 6 ust. 2, lub Komisji Europejskiej
uwag do notyfikowanych norm krajowych lub innych
zmian, PKN informuje je o dzia∏aniach podj´tych
w zwiàzku z przekazanymi uwagami.

§ 8. 1. Akty prawne zawierajàce przepisy technicz-
ne notyfikuje koordynator krajowego systemu.

2. Notyfikacja polega na przekazaniu Komisji Euro-
pejskiej projektów aktów prawnych oraz dokumentów,
o których mowa w § 9.

3. Notyfikacji dokonuje si´  w terminie umo˝liwia-
jàcym uwzgl´dnienie uwag i wprowadzenie zmian.

4. W przypadku gdy akt prawny zawiera wy∏àcznie
przeniesienie w ca∏oÊci treÊci  normy europejskiej lub
mi´dzynarodowej, notyfikacji mo˝na dokonaç przez
poinformowanie o zamiarze przyj´cia aktu prawnego
ze wskazaniem tej normy.

5. W przypadku gdy akt prawny podlega jednocze-
Ênie innej procedurze informowania Komisji Europej-
skiej, na podstawie przepisów odr´bnych, notyfikacji
mo˝na dokonaç przez do∏àczenie do informacji prze-
s∏anej w ramach tej procedury oÊwiadczenia, ˝e stano-
wi ona równie˝ notyfikacj´ w rozumieniu niniejszego
rozporzàdzenia.

§ 9. Ministrowie po opracowaniu, na zasadach
i w trybie okreÊlonym w odr´bnych przepisach, projek-
tów aktów prawnych zawierajàcych przepisy technicz-
ne, przekazujà niezw∏ocznie projekty tych aktów koor-
dynatorowi krajowego systemu w celu dokonania no-
tyfikacji. Do projektu aktu prawnego do∏àcza si´:

1) szczegó∏owe uzasadnienie potrzeby wydania da-
nego przepisu technicznego;

2) akt prawny, zawierajàcy przepis upowa˝niajàcy do
wydania notyfikowanego aktu lub inny akt prawny,
je˝eli jest to niezb´dne do prawid∏owej oceny skut-
ków przepisu technicznego, a nie zosta∏y one
uprzednio przekazane Komisji Europejskiej;

3) w przypadku aktu prawnego zawierajàcego przepi-
sy wprowadzajàce ograniczenia dotyczàce sub-
stancji lub preparatów chemicznych ze wzgl´du na
ochron´ zdrowia, ochron´ konsumentów albo

ochron´ Êrodowiska — informacje dotyczàce tych
substancji  lub preparatów, mo˝liwych do zastoso-
wania ich odpowiedników oraz analiz´ przewidy-
wanego wp∏ywu tych substancji i preparatów na
zdrowie, ochron´ konsumentów lub Êrodowisko
wraz z ocenà ryzyka.

§ 10. Koordynator krajowego systemu, po otrzyma-
niu od Komisji Europejskiej lub paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej stanowiska do notyfikowanych ak-
tów prawnych, przekazuje je niezw∏ocznie ministrom,
zgodnie z ich zakresem dzia∏ania.

§ 11. 1. Ministrowie rozpatrujà stanowisko,  o któ-
rym mowa w § 10, oraz w przypadku gdy w stanowisku
tym zawarte sà:

1) komentarze — biorà je pod uwag´ w dalszych  pra-
cach nad projektem aktu prawnego;

2) szczegó∏owe uwagi — przygotowujà, w razie po-
trzeby, w uzgodnieniu z innymi zainteresowanymi
ministrami, informacje o dzia∏aniach, jakie b´dà
podj´te w zwiàzku z tymi uwagami i przekazujà je
koordynatorowi krajowego systemu w terminie
30 dni od dnia ich otrzymania.

2. W przypadku nieuwzgl´dnienia szczegó∏owych
uwag do projektów aktów prawnych zawierajàcych
przepisy dotyczàce us∏ug, do informacji, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, do∏àcza si´ uzasadnienie niemo˝noÊci
ich uwzgl´dnienia.

3. Koordynator krajowego systemu przekazuje in-
formacj´, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Komisji Euro-
pejskiej.

§ 12.  Je˝eli po dokonaniu notyfikacji do projektu
aktu prawnego zawierajàcego przepisy techniczne zo-
sta∏y wprowadzone istotne zmiany, a w szczególnoÊci
dodano lub zaostrzono specyfikacje techniczne  lub in-
ne wymagania albo przyspieszono termin ich wprowa-
dzenia, notyfikowany akt prawny podlega ponownie
notyfikacji w sposób okreÊlony w § 8—11.

§ 13. 1. Ostateczny tekst notyfikowanego aktu
prawnego zawierajàcego przepisy techniczne mini-
strowie przekazujà niezw∏ocznie koordynatorowi  kra-
jowego systemu, który przekazuje go Komisji Europej-
skiej.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do aktów praw-
nych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.

§ 14. 1. Akty prawne paƒstw cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej zawierajàce przepisy techniczne, notyfiko-
wane koordynatorowi krajowego systemu, sà przeka-
zywane niezw∏ocznie ministrom w∏aÊciwym do spraw
obj´tych zakresem danego projektu aktu prawnego
w celu opracowania stanowiska.

2. Stanowisko,  o którym mowa w ust. 1, mo˝e za-
wieraç komentarze lub szczegó∏owe uwagi.

3. W przypadku aktów prawnych zawierajàcych
przepisy techniczne, o których mowa w § 2 pkt 5 lit. e
tiret trzecie, szczegó∏owe uwagi nie mogà dotyczyç fi-
nansowych aspektów wprowadzenia tych przepisów.
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4. W przypadku projektów aktów prawnych zawie-
rajàcych przepisy dotyczàce  us∏ug szczegó∏owe uwagi
nie mogà równie˝ dotyczyç polityki kulturalnej,
a w szczególnoÊci audiowizualnej, prowadzonej przez
paƒstwa cz∏onkowskie zgodnie z prawem Unii Europej-
skiej w zakresie ochrony ró˝norodnoÊci j´zykowej,
szczególnych cech narodowych i regionalnych oraz
dziedzictwa kulturowego.

5. Minister przesy∏a koordynatorowi krajowego
systemu, w razie potrzeby,  uzgodnione z innymi zain-
teresowanymi ministrami stanowisko, o którym mowa
w ust. 1, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania aktu
prawnego.

6. Koordynator krajowego systemu niezw∏ocznie
przekazuje Komisji Europejskiej stanowisko, o którym
mowa w ust. 1.

§ 15. 1. Na uzasadniony wniosek ministra koordy-
nator krajowego systemu wyst´puje do  Komisji Euro-
pejskiej o zachowanie poufnoÊci dokumentów zwiàza-
nych z danà notyfikacjà aktu prawnego zawierajàcego
przepisy techniczne i przekazuje jej uzasadnienie wnio-
sku.

2. Ministrowie stosujà zasady ochrony informacji
niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39,
poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298,
Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89,
poz. 804 i Nr 153, poz. 1271), je˝eli Komisja Europejska
poinformuje, ˝e paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europej-
skiej, które dokona∏o notyfikacji projektu aktu prawne-
go, wystàpi∏o do niej z wnioskiem o zachowanie pouf-
noÊci.

§ 16. 1. Akty prawne wy∏àczajàce zasad´ swobod-
nego przep∏ywu towarów notyfikuje koordynator kra-
jowego systemu.

2. Notyfikacja polega na przekazaniu Komisji Euro-
pejskiej wydanego tekstu aktu prawnego, z zastrze˝e-
niem ust. 3, wraz z wype∏nionym formularzem, które-
go wzór stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

3. Nie wymagajà przekazania do notyfikacji:

1) cz´Êci aktu prawnego, których treÊç wykracza poza
zakres informacji ˝àdanej w formularzu, o którym
mowa w ust. 2;

2) za∏àczniki do aktu prawnego, je˝eli do∏àczy si´ do
niego wykaz tych za∏àczników z krótkim opisem ich
zawartoÊci.

4. Notyfikacji dokonuje si´ w terminie 45 dni od da-
ty wydania aktu prawnego, a je˝eli akt prawny podle-
ga og∏oszeniu — w terminie 45 dni od jego og∏oszenia.

5. Na ˝àdanie Komisji Europejskiej lub paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej koordynator krajo-
wego systemu przekazuje pe∏ny tekst za∏àczników,
o których mowa w ust. 3 pkt 2, a tak˝e dodatkowe in-
formacje dotyczàce notyfikowanego aktu prawnego
w terminie 30 dni od dnia otrzymania ˝àdania.

6. Koordynator krajowego systemu przekazuje Ko-
misji Europejskiej lub paƒstwom cz∏onkowskim Unii
Europejskiej wnioski o przekazanie za∏àczników i do-
datkowych informacji do aktów prawnych wy∏àczajà-
cych stosowanie zasady swobodnego przep∏ywu to-
warów, wydanych i notyfikowanych przez paƒstwa
cz∏onkowskie Unii Europejskiej.

§ 17. Ministrowie, zgodnie ze swoim zakresem dzia-
∏ania, przekazujà koordynatorowi krajowego systemu:

1) dokumenty, o których mowa w § 16 ust. 2 — nie-
zw∏ocznie po wydaniu aktu prawnego wy∏àczajàce-
go stosowanie zasady swobodnego przep∏ywu to-
warów;

2) za∏àczniki i informacje, o których mowa w § 16
ust. 5 — w terminie 14 dni od otrzymania od koor-
dynatora krajowego systemu ˝àdania, o którym
mowa w tym przepisie;

3) wnioski, o których mowa w § 16 ust. 6.

§ 18. Koordynator krajowego systemu przekazuje
niezw∏ocznie ministrom, zgodnie z ich zakresem dzia-
∏ania:

1) po otrzymaniu z Komisji Europejskiej:
a) informacje dotyczàce notyfikowanych aktów

prawnych wy∏àczajàcych stosowanie zasady
swobodnego przep∏ywu towarów,

b) akty prawne wy∏àczajàce stosowanie zasady
swobodnego  przep∏ywu towarów wydane i no-
tyfikowane przez paƒstwa cz∏onkowskie Unii Eu-
ropejskiej,

c) informacje na temat skutków, jakie akty prawne
wydane przez paƒstwa cz∏onkowskie Unii Euro-
pejskiej wywierajà na swobodny przep∏yw towa-
rów i ich wzajemne uznawanie na rynku we-
wn´trznym Wspólnoty Europejskiej, a tak˝e na
temat dzia∏aƒ podj´tych w wyniku ich notyfika-
cji;

2) po otrzymaniu z Komisji Europejskiej lub paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej — wnioski
o przekazanie za∏àczników lub dodatkowych infor-
macji,  o których mowa w § 16 ust. 5;

3) po otrzymaniu od paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej — za∏àczniki lub dodatkowe informa-
cje, przekazane na wniosek, o którym mowa w § 16
ust. 6.

§ 19. Podmioty uczestniczàce w notyfikacji aktów
prawnych wy∏àczajàcych stosowanie zasady swobod-
nego przep∏ywu towarów przestrzegajà tajemnicy
przedsi´biorstwa, do których uzyska∏y dost´p pod-
czas post´powania prowadzàcego do wydania tych
aktów.

§ 20. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia
przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Euro-
pejskiej.

§ 21. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie w termi-
nie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2039)

WZÓR FORMULARZA NOTYFIKACYJNEGO AKTÓW PRAWNYCH WY¸ÑCZAJÑCYCH STOSOWANIE ZASADY
SWOBODNEGO PRZEP¸YWU TOWARÓW

1. Paƒstwo dokonujàce notyfikacji:

1.1. Dane osoby odpowiedzialnej za kontakty w tej
sprawie:

Pan/Pani:
Nazwa urz´du:
Adres urz´du:
Telefon:
Faks:
e-mail:

2. Data notyfikacji:

3. Model lub typ produktu (szczegó∏owy opis):

4. Podj´te Êrodki:

5. Podstawa prawna:

5.1. Podstawa prawna dotyczàca ochrony dobra pu-
blicznego uzasadniajàca podj´cie wskazanych
Êrodków:

5.2. Szczegó∏y dotyczàce przepisów krajowych, z któ-
rymi produkt nie jest zgodny:

5.3. Zakres, w jakim krajowe przepisy lub inne warun-
ki, zgodnie z którymi produkt dopuszczany jest do
obrotu w innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Eu-
ropejskiej, nie zapewniajà ochrony dobra publicz-
nego równowa˝nej z krajowà:


