Uchwała nr 3 /III/ 2012
Rady Normalizacyjnej III kadencji przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym
z dnia 17 grudnia 2012 r
w sprawie wydania opinii dotyczącej zadań priorytetowych
w zakresie prac normalizacyjnych do realizacji w latach 2013-2017
Na podstawie art. 18 ust. 4, pkt 1 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.
U. nr 169, poz. 1386, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4, pkt 1 Regulaminu Rady
Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym uchwala się, co następuje:

§1
Rada Normalizacyjna działająca przy PKN, mając na uwadze nałożone na PKN
zadania wynikające z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych
oraz obowiązków PKN jako członka organizacji europejskich i międzynarodowych jak
również biorąc pod uwagę potrzeby społeczne i gospodarcze kraju, wyraża
pozytywną opinię o niżej wymienionych zadaniach priorytetowych:
1. Zapewnienie spójności krajowego systemu normalizacji z systemem
normalizacji europejskiej w szczególności poprzez:
a) autoryzację ekspertów krajowych w strukturach roboczych organizacji
europejskich,
co
pozwoli
na
bezpośrednie
uczestnictwo
w opracowaniu projektów norm europejskich,
b) wywiązywanie się z obowiązku uzgodnienia stanowiska krajowego do
projektów norm europejskich na etapie ankiety i głosowania,
c) wprowadzanie do zbioru Polskich Norm - Norm Europejskich metodą
uznania,
d) prowadzenie
sekretariatów
organów
roboczych
europejskich
organizacji normalizacyjnych.
2. Zapewnienie spójności krajowego systemu normalizacji z systemem
normalizacji międzynarodowej w szczególności poprzez:
a) delegowanie na wniosek KT członków KT do struktur roboczych
organizacji międzynarodowych, co pozwoli na bezpośrednie
uczestnictwo w opracowaniu projektów norm międzynarodowych,
b) wysyłanie uzgodnionego stanowiska krajowego do projektów norm
międzynarodowych w przypadku statusu P,
c) prowadzenie
sekretariatów
organów
roboczych
organizacji
międzynarodowych.
3. Realizacja uzgodnionych potrzeb stron zainteresowanych w zakresie:
a) tłumaczenia norm europejskich ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb administracji rządowej w zakresie tłumaczenia norm
zharmonizowanych z dyrektywami Nowego Podejścia,

b) wprowadzanie do zbioru Polskich Norm – Norm Międzynarodowych
metodą tłumaczenia i uznania,
c) tłumaczenie dokumentów normalizacyjnych.
4. Realizacja uzgodnionych potrzeb stron zainteresowanych w zakresie
normalizacji krajowej ze szczególnym uwzględnieniem wniosków KT poprzez:
a) opracowywanie Polskich Norm własnych po ich notyfikacji,
b) zgłaszanie do organizacji europejskich i międzynarodowych Polskich
Norm własnych jako propozycji nowych tematów,
c) opracowywanie własnych dokumentów normalizacyjnych.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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