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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:

2040

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;



Dziennik Ustaw Nr 239 — 15582 — Poz. 2040 i 2041

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
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie sposobu przeprowadzenia wyboru cz∏onków Rady Normalizacyjnej 
przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 12 wrze-
Ênia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) za-
rzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób przeprowadze-
nia wyboru cz∏onków Rady Normalizacyjnej przy Pol-
skim Komitecie Normalizacyjnym reprezentujàcych
podmioty, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2—6
ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o normalizacji, zwa-
nej dalej „ustawà”. 

§ 2. Og∏oszenie wyborów, o którym mowa w art. 20
ust. 1 ustawy, jest dokonywane w sposób zapewniajà-
cy poinformowanie o wyborach jak najwi´kszej liczby
podmiotów, o których mowa w § 1, zwanych dalej „or-
ganizacjami”.

§ 3. 1. W terminie okreÊlonym w og∏oszeniu o wy-
borach organizacje pisemnie zg∏aszajà kandydatów na
cz∏onków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komite-
cie Normalizacyjnym, zwanej dalej „Radà”, albo zg∏a-
szajà jedynie zamiar uczestniczenia w wyborach.

2. Zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje
si´ do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, zwane-
go dalej „PKN”.

3. Ka˝da organizacja mo˝e zg∏osiç tylko jednego
kandydata.

4. Kandydat mo˝e byç zg∏oszony tylko przez jednà
organizacj´.

5. Zg∏oszenie zawierajàce dane oraz krótkà charak-
terystyk´ zawodowà kandydata podpisuje osoba
uprawniona do reprezentowania organizacji na ze-
wnàtrz.

§ 4. 1. Komisja wyborcza, o której mowa w art. 20
ust. 1 ustawy, na podstawie otrzymanych zg∏oszeƒ
sporzàdza list´ kandydatów na cz∏onków Rady z po-
dzia∏em na grupy wymienione w art. 19 ust. 1 pkt 2—6
ustawy, zwane dalej „grupami”.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, wraz z informacja-
mi o kandydatach jest zamieszczana na stronie interne-
towej PKN.

3. Ka˝da organizacja uczestniczàca w wyborach
g∏osuje na kandydatów we wszystkich grupach.

4. Je˝eli w którejkolwiek z grup zg∏oszono mniej ni˝
trzech kandydatów, komisja wyborcza przed∏u˝a ter-
min zg∏aszania kandydatów, ale nie wi´cej ni˝ o jeden
miesiàc.

5. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 4, ko-
misja wyborcza podejmuje uchwa∏´ o przeprowadze-
niu g∏osowania.

6. O podj´ciu uchwa∏y, o której mowa w ust. 5, ko-
misja wyborcza zawiadamia wszystkie organizacje,
które zg∏osi∏y kandydatów albo zg∏osi∏y jedynie zamiar
uczestnictwa w wyborach.

§ 5. 1. G∏osowanie odbywa si´ drogà koresponden-
cyjnà w terminie 28 dni od dnia podj´cia uchwa∏y,
o której mowa w § 4 ust. 5. 

2. Do karty do g∏osowania komisja wyborcza za∏à-
cza instrukcj´ o sposobie g∏osowania zawierajàcà in-
formacj´ o terminie g∏osowania oraz kopert´ zwrotnà.

§ 6. 1. Po up∏ywie 14 dni od dnia zakoƒczenia g∏o-
sowania komisja wyborcza dokonuje otwarcia kopert


