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UCHWA¸A Nr 33 RADY MINISTRÓW
z dnia 9 maja 2000 r.
w sprawie utworzenia Krajowego Systemu Notyfikacji przepisów technicznych, norm
oraz procedur oceny zgodnoÊci.
Rada Ministrów postanawia, co nast´puje:
§ 1. Tworzy si´ Krajowy System Notyfikacji przepisów technicznych, norm oraz procedur oceny zgodnoÊci, zwany dalej „KSN”, w celu realizacji zadaƒ wynikajàcych z przystàpienia Polski do Âwiatowej Organizacji
Handlu (WTO), utworzonej na podstawie Porozumienia ustanawiajàcego Âwiatowà Organizacj´ Handlu
(WTO), sporzàdzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia
1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483 i 484).
§ 2. W sk∏ad KSN wchodzà:
1) Koordynator KSN — minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki,
2) naczelne i centralne organy administracji rzàdowej
oraz paƒstwowe jednostki organizacyjne, które
przygotowujà i stosujà przepisy techniczne, normy
i procedury oceny zgodnoÊci,
3) Polski Komitet Normalizacyjny, zwany dalej „PKN”,
oraz dzia∏ajàcy w jego strukturze Krajowy Punkt Informacyjny WTO do spraw barier technicznych
w handlu, zwany dalej „Krajowym Punktem Informacyjnym WTO TBT”, dzia∏ajàcy w OÊrodku Informacji i Dokumentacji Biura PKN.
§ 3. 1. Notyfikowaniu podlegajà przepisy regulujàce zagadnienia nie obj´te normà mi´dzynarodowà lub
których treÊç jest niezgodna z brzmieniem i zakresem
odpowiednich norm mi´dzynarodowych, a badanie
zgodnoÊci (procedura oceny zgodnoÊci) mo˝e wywrzeç istotny wp∏yw na wymian´ handlowà z innymi
cz∏onkami WTO, a w szczególnoÊci:
1) projekty przepisów technicznych, w tym projekty
procedur oceny zgodnoÊci z normami i przepisami
technicznymi lub ich zmiany oraz obowiàzujàce
przepisy techniczne, zgodnie z art. 2.9.2, art. 2.10.1,
art. 3.2, art. 5.6.2 i art. 5.7 Porozumienia WTO
w sprawie barier technicznych w handlu, zwanego
dalej „Porozumieniem TBT”,
2) porozumienia dwustronne i wielostronne z innymi
paƒstwami w sprawach dotyczàcych przepisów
technicznych, procedur oceny zgodnoÊci oraz
norm, zgodnie z art. 10.7 Porozumienia TBT.
2. Notyfikowanie przepisów technicznych, norm
oraz procedur oceny zgodnoÊci jest dokonywane do
Sekretariatu WTO w Genewie.
3. Notyfikowaniu do OÊrodka Informacji ISO/IEC
w Genewie podlegajà programy prac normalizacyjnych, zgodnie z punktem „J” Kodeksu w∏aÊciwego post´powania przy przygotowywaniu, przyjmowaniu
i stosowaniu norm, stanowiàcego za∏àcznik nr 3 do Porozumienia TBT.

4. Notyfikowaniu nie podlegajà przepisy, programy
oraz porozumienia dotyczàce obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa.
§ 4. Do zadaƒ Koordynatora KSN nale˝y:
1) nadzór nad prawid∏owym funkcjonowaniem KSN,
zgodnie z postanowieniami uchwa∏y oraz uchwa∏y
nr 92/96 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r.
w sprawie realizacji zadaƒ wynikajàcych z przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Âwiatowej Organizacji Handlu (WTO), w szczególnoÊci nad przekazywaniem przez naczelne i centralne organy administracji rzàdowej oraz przez paƒstwowe jednostki
organizacyjne informacji niezb´dnych do prowadzenia punktów informacyjnych i kontaktowych,
2) kontrola nad wprowadzaniem w ˝ycie postanowieƒ
Porozumienia TBT, w szczególnoÊci przestrzegania
przez jednostki KSN, wymaganego przez WTO, terminu przeznaczonego do wnoszenia uwag do projektów przepisów technicznych lub projektów Polskich Norm,
3) publikacja w Dzienniku Urz´dowym Ministerstwa
Gospodarki og∏oszeƒ o notyfikowanych przepisach
technicznych lub ich projektach, na podstawie kopii zarejestrowanych notyfikacji w Sekretariacie
WTO w Genewie,
4) przyjmowanie wype∏nionych krajowych formularzy notyfikacyjnych, dotyczàcych przepisów technicznych, w tym procedur oceny zgodnoÊci lub
projektów tych dokumentów, oraz nadawanie im
dalszego biegu w ramach procedur notyfikacyjnych,
5) wspó∏praca z jednostkami KSN w zakresie prawid∏owego wype∏niania krajowych formularzy notyfikacyjnych pod wzgl´dem:
a) formalnym i j´zykowym — z Krajowym Punktem
Informacyjnym WTO TBT,
b) merytorycznym — z autorami formularzy notyfikacyjnych,
6) ostateczna weryfikacja formularzy notyfikacyjnych,
przesy∏anie ich do Sekretariatu WTO w Genewie
oraz — po dokonaniu rejestracji — przes∏anie kopii
notyfikacji ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zagranicznych oraz zainteresowanym jednostkom
KSN,
7) koordynowanie czynnoÊci podejmowanych przez
poszczególne jednostki KSN, organizowanie oraz
u∏atwianie wzajemnych kontaktów mi´dzy autorami projektów dokumentów notyfikacyjnych a Krajowym Punktem Informacyjnym WTO TBT,
8) zapewnianie, w razie potrzeby, pomocy prawnej
projektodawcom nowych przepisów technicznych,
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procedur oceny zgodnoÊci lub zmian obowiàzujàcych przepisów i procedur, b´dàcych przedmiotem
notyfikacji,
9) informowanie jednostek KSN o formularzach notyfikacyjnych przesy∏anych przez inne paƒstwa
cz∏onkowskie WTO oraz wyjaÊnianie, w razie wàtpliwoÊci, treÊci dostarczonych projektów i dokumentów z nimi zwiàzanych,
10) podejmowanie decyzji o uznaniu bàdê odmowie
uznania notyfikacji zagranicznej; przekazywanie informacji o podj´tej decyzji do Sekretariatu WTO
w Genewie,
11) wyst´powanie na forum mi´dzynarodowym,
w tym równie˝ wobec WTO, w sprawach spornych
notyfikacji oraz w przypadkach odmowy uznania
notyfikacji przez inne paƒstwo lub grup´ paƒstw.
§ 5. Do zadaƒ naczelnych i centralnych organów
administracji rzàdowej oraz paƒstwowych jednostek
organizacyjnych nale˝y:
1) opracowywanie przepisów technicznych oraz procedur oceny zgodnoÊci, z uwzgl´dnieniem zasad
okreÊlonych w odpowiednich dokumentach mi´dzynarodowych, w tym zawartych w normach mi´dzynarodowych oraz w przewodnikach i zaleceniach mi´dzynarodowych organizacji normalizacyjnych,
2) dokonywanie, z uwzgl´dnieniem zasad okreÊlonych w porozumieniach i umowach dwustronnych
oraz wielostronnych zawartych przez Rzeczpospolità Polskà, oceny krajowych projektów przepisów
technicznych oraz wyznaczanie do notyfikowania
dokumentów zawierajàcych przepisy techniczne
okreÊlone w § 3, których wejÊcie w ˝ycie mog∏oby
wywrzeç istotny wp∏yw na mi´dzynarodowà wymian´ handlowà, kierujàc si´ celami i zasadami zawartymi w Porozumieniu TBT,
3) przygotowywanie formularzy notyfikacyjnych
zgodnie z procedurami stosowanymi w WTO dla
wyznaczonych krajowych projektów przepisów
technicznych oraz obowiàzujàcych przepisów technicznych i porozumieƒ z innymi krajami, dotyczàcych tych dokumentów; formularze notyfikacyjne
sà przygotowywane w j´zyku angielskim, francuskim lub hiszpaƒskim i przekazywane do Koordynatora KSN oraz do Krajowego Punktu Informacyjnego WTO TBT, wraz z pe∏nym tekstem notyfikowanego dokumentu, w j´zykach polskim i angielskim, francuskim lub hiszpaƒskim,
4) opiniowanie zapytaƒ, uwag lub komentarzy zg∏aszanych przez paƒstwa - cz∏onków WTO, dotyczàcych notyfikowanych przepisów technicznych lub
ich projektów, oraz przekazywanie przygotowanych opinii do Krajowego Punktu Informacyjnego
WTO TBT w terminie 10 dni od dnia otrzymania zapytania, uwagi lub komentarza,
5) wspó∏praca z PKN dotyczàca opiniowania projektów programów prac normalizacyjnych oraz projektów Polskich Norm, w szczególnoÊci pod wzgl´dem ich zgodnoÊci z zasadami zawartymi w Porozumieniu TBT, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55,
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poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471 oraz z 1997 r.
Nr 121, poz. 770),
6) przygotowywanie i przekazywanie do Krajowego
Punktu Informacyjnego WTO TBT zapytaƒ, uwag
i komentarzy dotyczàcych notyfikowania przepisów technicznych lub ich projektów oraz porozumieƒ dwustronnych dotyczàcych takich przepisów,
przesy∏anych przez inne paƒstwa - cz∏onków WTO,
7) opiniowanie, w porozumieniu z jednostkami KSN,
treÊci przekazywanych do Koordynatora KSN zagranicznych przepisów technicznych lub ich projektów, porozumieƒ dotyczàcych takich przepisów
oraz streszczeƒ dokumentów odnoszàcych si´ do
tych przepisów, w celu umo˝liwienia podj´cia
przez Koordynatora KSN decyzji o uznaniu bàdê
odmowie uznania notyfikacji zagranicznej,
8) wspó∏praca z Koordynatorem KSN, Krajowym
Punktem Informacyjnym WTO TBT i z innymi jednostkami w zakresie przygotowywania wyjaÊnieƒ
i informacji dotyczàcych notyfikowanych krajowych przepisów technicznych lub ich projektów
oraz dwustronnych i wielostronnych porozumieƒ
z innymi krajami w zakresie dotyczàcym przepisów
technicznych.
§ 6. Naczelne i centralne organy administracji rzàdowej oraz paƒstwowe jednostki organizacyjne sà zobowiàzane do przestrzegania zachowania terminu mi´dzy zarejestrowaniem notyfikacji projektu krajowego
przepisu technicznego w Sekretariacie WTO w Genewie a datà jego wejÊcia w ˝ycie. Termin wynosi 3 miesiàce od dnia zarejestrowania notyfikacji w Sekretariacie WTO w Genewie i jest wyznaczany przez Koordynatora KSN. W uzasadnionych przypadkach Koordynator
KSN mo˝e termin skróciç bàdê wyd∏u˝yç zgodnie z postanowieniami art. 2.10. Porozumienia TBT.
§ 7. Do zadaƒ PKN nale˝y:
1) przygotowywanie, przeprowadzanie konsultacji,
zatwierdzanie, publikacja i notyfikowanie Programu prac normalizacyjnych w OÊrodku Informacji
ISO/IEC w Genewie, za poÊrednictwem Krajowego
Punktu Informacyjnego WTO TBT, oraz publikacja
informacji o tym programie w miesi´czniku „Normalizacja”,
2) udzielanie, za poÊrednictwem Krajowego Punktu
Informacyjnego WTO TBT, wyjaÊnieƒ na pytania
zg∏aszane przez paƒstwa - cz∏onków WTO, dotyczàce Programu prac normalizacyjnych,
3) przekazywanie, na wniosek zainteresowanych
cz∏onków WTO, tym cz∏onkom, za poÊrednictwem
Krajowego Punktu Informacyjnego WTO TBT, Programu prac normalizacyjnych w cz´Êci lub w ca∏oÊci; zasady odp∏atnoÊci za przekazywanie tego programu regulujà odr´bne przepisy,
4) wspó∏praca z Koordynatorem KSN i innymi jednostkami KSN w zakresie okreÊlonym w § 3,
5) nadzór nad dzia∏alnoÊcià Krajowego Punktu Informacyjnego WTO TBT oraz zapewnianie Êrodków finansowych na jego dzia∏alnoÊç.

Monitor Polski Nr 15

— 543 —

§ 8. Do zadaƒ Krajowego Punktu Informacyjnego
WTO TBT nale˝y:

zyku angielskim, francuskim lub hiszpaƒskim do
OÊrodka Informacji ISO/IEC w Genewie, a tak˝e
przekazywanie kopii tych notyfikacji do Krajowego
Punktu Informacyjnego WTO TBT i Koordynatorowi KSN oraz przekazywanie informacji o notyfikowaniu tego programu redakcji miesi´cznika „Normalizacja” w celu publikacji,

1) opiniowanie pod wzgl´dem formalnym i j´zykowym t∏umaczenia krajowych formularzy notyfikacyjnych na j´zyk angielski, odbieranie i przesy∏anie
zagranicznych formularzy notyfikacyjnych do podmiotów zainteresowanych w kraju,
2) opiniowanie zapytaƒ, uwag, komentarzy oraz
wniosków o udost´pnienie pe∏nych tekstów lub
streszczeƒ notyfikowanych dokumentów krajowych i zagranicznych od zainteresowanych podmiotów z kraju i zagranicy oraz poÊredniczenie
w przekazywaniu odpowiedzi i materia∏ów zwiàzanych z notyfikowanymi dokumentami,

Poz. 343 i 344

5) wspó∏praca w zakresie wymiany informacji z innymi krajowymi i zagranicznymi punktami informacyjnymi i kontaktowymi WTO oraz udzielanie wyjaÊnieƒ dotyczàcych normalizacji,
6) wspó∏praca z Koordynatorem KSN i autorami dokumentów przewidywanych do notyfikowania,
w zakresie okreÊlonym w § 3, w celu zapewnienia
sprawnego udost´pniania oraz obiegu informacji
i formularzy notyfikacyjnych, a tak˝e zwiàzanej z nimi dokumentacji.

3) gromadzenie dokumentacji zwiàzanej z notyfikacjami obejmujàcymi dokumenty krajowe i zagraniczne oraz prowadzenie bazy danych, zawierajàcej informacje o notyfikowanych dokumentach, a tak˝e
o êród∏ach prawa technicznego, Polskich Normach
i procedurach oceny zgodnoÊci oraz ich zmianach,

§ 9. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

4) przygotowywanie i przesy∏anie formularzy notyfikacyjnych Programu prac normalizacyjnych w j´-
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 maja 2000 r.
w sprawie ustalenia wzoru karty do g∏osowania w wyborach uzupe∏niajàcych do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej IV kadencji wybranego w dniu 21 wrzeÊnia 1997 r.
Na podstawie art. 97 ust. 4 ustawy z dnia 28 maja
1993 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132,
poz. 640, z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88,
poz. 554, Nr 98, poz. 604, Nr 121, poz. 770 i Nr 141,
poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483) i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. — Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54,
poz. 224 oraz z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 98, poz. 604)
Paƒstwowa Komisja Wyborcza uchwala, co nast´puje:
§ 1. 1. Karta do g∏osowania na kandydata na senatora w wyborach uzupe∏niajàcych do Senatu IV kadencji wybranego w dniu 27 wrzeÊnia 1997 r. drukowana
jest na papierze koloru bia∏ego, jednakowym w danym
okr´gu wyborczym rodzajem i wielkoÊcià czcionki dla
wszystkich kandydatów na senatora.
2. Karta do g∏osowania w wyborach uzupe∏niajàcych do Senatu ma format A-4 lub A-5, w zale˝noÊci od
liczby zarejestrowanych kandydatów na senatora.
W razie stosowania karty formatu A-4, nazwiska kandydatów na senatora mogà byç umieszczone w wi´cej ni˝
jednej pionowej kolumnie. Numeracj´ przy nazwiskach kandydatów rozpoczyna si´ od górnej cz´Êci kolumny nazwisk umieszczonej po lewej stronie karty.
3. Karta do g∏osowania w górnej cz´Êci z lewej strony opatrzona jest oznaczeniem „Okr´g wyborczy obejmujàcy obszar województwa ............ istniejàcego do

dnia 31 grudnia 1998 r.”, a poÊrodku, w górnej cz´Êci
karty, umieszczony jest napis „Karta do g∏osowania
w wyborach uzupe∏niajàcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ....... . Kandydaci na senatora”.
4. Nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów umieszczone sà na karcie do g∏osowania w kolejnoÊci alfabetycznej. Pod nazwiskiem ka˝dego z kandydatów umieszcza si´ nazw´ lub skrót nazwy statutowego organu partii bàdê komitetu wyborczego utworzonego przez wyborców lub komitetu wyborczego koalicji, który zg∏osi∏ kandydata. Druk nazwy wykonuje si´
mniejszà czcionkà, jednakowà dla wszystkich nazw.
5. Na karcie do g∏osowania w jej dolnej cz´Êci jest
umieszczona informacja o sposobie g∏osowania i warunkach wa˝noÊci g∏osu oraz po prawej stronie jest
umieszczony w procesie druku odcisk piecz´ci okr´gowej komisji wyborczej, a po lewej stronie — oznaczenie miejsca na odcisk piecz´ci obwodowej komisji wyborczej.
6. Wzór karty do g∏osowania w wyborach uzupe∏niajàcych do Senatu stanowi za∏àcznik do uchwa∏y.
§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia
i podlega og∏oszeniu.
Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz

