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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie sposobów wspó∏dzia∏ania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji 
rzàdowej. 

Na podstawie art. 13 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. Wspó∏dzia∏anie Polskiego Komitetu Normaliza-
cyjnego, zwanego dalej „PKN”, z organami admini-
stracji rzàdowej polega na: 

1) wzajemnym informowaniu o zdarzeniach zacho-
dzàcych w gospodarce, administracji publicznej
i normalizacji w kontekÊcie ich wzajemnego zwiàz-
ku;

2) podejmowaniu dzia∏aƒ umo˝liwiajàcych wywiàzy-
wanie si´ paƒstwa z zobowiàzaƒ wynikajàcych

z mi´dzynarodowej i europejskiej wspó∏pracy nor-
malizacyjnej, w tym zadaƒ zwiàzanych z harmoni-
zacjà technicznà;

3) udziale organów administracji rzàdowej w opinio-
waniu projektów Polskich Norm przez kierowanie
do opiniowania projektów, zwiàzanych z ochronà
˝ycia, zdrowia, Êrodowiska, mienia oraz bezpie-
czeƒstwa pracy i u˝ytkowania, do w∏aÊciwych mi-
nistrów;

4) udziale przedstawicieli organów administracji rzà-
dowej w pracach komitetów technicznych;

5) udziale PKN w opiniowaniu projektów aktów praw-
nych majàcych zwiàzek z normalizacjà;
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6) uzgadnianiu potrzeb dokonywania t∏umaczeƒ na j´-
zyk polski:
a) norm europejskich, wprowadzonych do Polskich

Norm w j´zyku orygina∏u, z zakresu ochrony ˝y-
cia, zdrowia, Êrodowiska, mienia oraz bezpie-
czeƒstwa pracy i u˝ytkowania, 

b) innych dokumentów normalizacyjnych;

7) uzgadnianiu potrzeb sporzàdzania dokumentów za-
wierajàcych wymagania techniczne, w procesie
opracowywania projektów aktów normatywnych;

8) koordynowaniu przez PKN spraw zwiàzanych ze
stosowaniem w treÊci aktów prawnych terminolo-
gii, znaków i symboli okreÊlonych w Polskich Nor-
mach;

9) uwzgl´dnianiu przez PKN w programie prac norma-
lizacyjnych jako priorytetu opracowania Polskich
Norm i innych dokumentów normalizacyjnych
uzgodnionych z organami administracji rzàdowej;

10) udost´pnianiu przez PKN organom administracji
rzàdowej informacji oraz doradzaniu w sprawach
zwiàzanych z normalizacjà krajowà, europejskà
i mi´dzynarodowà.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


