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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
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z kartami do g∏osowania w celu policzenia oddanych
g∏osów. 

2. Z czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, komisja
wyborcza sporzàdza protokó∏.

§ 7. Cz∏onkami Rady:

1) w grupach, w których zg∏oszono wi´cej ni˝ pi´ciu
kandydatów — staje si´ nie wi´cej ni˝ pi´ciu kan-
dydatów, którzy uzyskali najwi´kszà liczb´ g∏osów;

2) w grupach, w których zg∏oszono pi´ciu lub mniej
ni˝ pi´ciu kandydatów — stajà si´ wszyscy zg∏osze-
ni kandydaci.

§ 8. Komisja wyborcza przedstawia Prezesowi PKN
wyniki wyborów wraz z dokumentacjà w terminie nie
d∏u˝szym ni˝ 14 dni od dnia zakoƒczenia g∏osowania. 

§ 9. 1. Je˝eli w którejkolwiek grupie wynik g∏osowa-
nia uniemo˝liwi wy∏onienie cz∏onków Rady stosownie
do § 7 pkt 1, Prezes PKN og∏asza wybory uzupe∏niajà-
ce w danej grupie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, komisja
wyborcza przesy∏a do wszystkich organizacji, które

wzi´∏y udzia∏ w wyborach, zawiadomienie o przepro-
wadzeniu wyborów uzupe∏niajàcych wraz z kartà do
g∏osowania oraz kopertà zwrotnà. 

3. G∏osowanie w wyborach uzupe∏niajàcych prze-
prowadza si´ drogà koorespondencyjnà w terminie
21 dni od dnia og∏oszenia wyborów uzupe∏niajàcych. 

4. Je˝eli wynik wyborów uzupe∏niajàcych uniemo˝-
liwia wy∏onienie cz∏onków Rady w którejkolwiek gru-
pie, Prezes PKN og∏asza ponowne wybory.

§ 10. 1. Prezes PKN przesy∏a informacje o ustalo-
nym sk∏adzie Rady do wszystkich organizacji, które
wzi´∏y udzia∏ w wyborach, w terminie 7 dni od dnia
przedstawienia przez komisj´ wyborczà ostatecznych
wyników wyborów.

2. Wyniki wyborów sà publikowane w miesi´czni-
ku „Normalizacja” oraz na stronie internetowej PKN.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


