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Zasady działania krajowego systemu normalizacji reguluje ustawa z dnia 3 kwietnia
1993 r. o normalizacji (Dz. U nr 55, poz. 251 z późn. zm.), która weszła w życie dnia
1 stycznia 1994r.
W skład krajowego systemu normalizacyjnego wchodzą:
− Polski Komitet Normalizacyjny,
− Biuro Komitetu
− Normalizacyjne Komisje Problemowe.
I. POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
1. Skład Komitetu
Polski Komitet Normalizacyjny, łącznie z członkami Kierownictwa Komitetu, liczył 27
osób (od 3 kwietnia 2000 r. kierownictwo Komitetu działało w niepełnym składzie,
bez zastępcy prezesa), grupowało reprezentantów organów administracji państwowej, organizacji i środowisk, wymienionych w art. 6 ustawy o normalizacji.
W 2001 roku dokonane zostały następujące zmiany w składzie Komitetu:
- dnia 24 maja 2001 r. powołano na członka Komitetu p. Danutę Kozłowską, reprezentantkę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w miejsce odwołanej p. Haliny
Rutkowskiej.
Na zaproszenie prezesa Komitetu, w posiedzeniach plenarnych Komitetu w charakterze stałych ekspertów brali udział:
- od 31 sierpnia 2000 r. – przedstawiciel MON p. Bogusław Rogowski.
- od 31 maja 2001 r. – przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej p. Jarosław Łapa.
2. Działalność Komitetu
W 2001 r. odbyło się sześć posiedzeń plenarnych (jedno posiedzenie w dwóch częściach) 22 lutego, 27 kwietnia, 11 maja, 31 maja, 25 lipca, 6 września, 29 listopada w
tym: posiedzenia 27 kwietnia i 11 maja zwołane na wniosek grupy Członków Komitetu i posiedzenie 25 lipca – nadzwyczajne - zwołane na życzenie Premiera J.Buzka
– oba poświęcone dyskusji nad projektem ustawy o normalizacji.
W ramach ustawowych uprawnień Komitet podejmował uchwały i ustalenia podczas
posiedzeń plenarnych oraz w trybie obiegowym. Podczas posiedzeń plenarnych Komitet podjął 15 uchwał dotyczących:
- organizacji sieci NKP:
- powołania 4 Normalizacyjnych Komisji Problemowych;
- odwołania 5 Normalizacyjnych Komisji Problemowych;
- zmiany osób pełniących funkcje przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza NKP, zakresu tematyki oraz zmian lokalizacji sekretariatów NKP;
- przyjęcia sprawozdania z działalności PKN za 2000 r.;
- przyjęcia planu kierunkowo tematycznego zadań na rok 2001;
- planu prac normalizacyjnych i rozdziału środków finansowych na 2001 rok;
- projektu budżetu PKN na 2002 r.;
- przyjęcia Programu prac normalizacyjnych na rok 2002;
- projektu ustawy o normalizacji;
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-

wycofania norm zastrzeżonych podczas głosowania w trybie obiegowym.

W trybie obiegowym Komitet podjął:
- 22 uchwały, na mocy których ustanowiono1683 PN i zmian do nich, w tym:1167
PN-EN (69,3%) i 320 PN-ISO (IEC) (19%) oraz jednocześnie wycofano 450 PN i
36 BN zastąpionych nowo ustanowionymi PN;
- 5 uchwał, na mocy których wycofano ze zbioru 301 PN i 114 BN (bez zastąpienia
lub częściowo zastąpionych).
Łącznie w 2001 r. wycofano 859 PN i 150 BN, w tym w trybie obiegowym 751 PN i
150 BN oraz na posiedzeniach plenarnych 108 PN.
Przedmiotem obrad plenarnych i ustaleń Komitetu były również inne sprawy bieżące,
nie wymagające podejmowania uchwał, które dotyczyły:
- realizacji art. 16.4 ustawy o normalizacji w sprawie wprowadzania norm europejskich i międzynarodowych do PN w języku oryginału, w tym szczególnie procedury uznawania norm europejskich za PN;
- prac nad projektem ustawy o normalizacji;
- polityki cenowej w zakresie Polskich Norm w latach 2001-2003;
- działań związanych z realizacją uchwały nr 17/2000 z dnia 8 czerwca 2000 r. w
sprawie uregulowania współpracy z WN ALFA-WERO Spółka z o.o.;
- działalności Krajowego Systemu Numeracji i Rejestracji Wydawców Kart Identyfikacyjnych (KSNiRWK);
- opinii wydanych przez Biuro Komitetu odnośnie do wniosków w sprawie udzielenia zezwoleń na odstąpienie od obowiązku stosowania norm. Biuro PKN realizując uchwałę nr 7/94 PKN z dnia 26 maja 1994 r. wydało 30 opinii pozytywnych i 1
negatywną;
- wdrażania w Biurze PKN systemu NORMA;
- przeprowadzonych kontroli w Biurze PKN przez upoważnione zewnętrzne jednostki kontroli i nadzoru;
- stosowania znaku zgodności z PN;
- druku i dystrybucji Polskich Norm;
- zmian wprowadzonych do Programu prac normalizacyjnych PKN na lata 20012003;
- zmian NKP wiodących w zakresie współpracy europejskiej i międzynarodowej;
- VII Spotkania Przewodniczących NKP w Cetniewie.
3. Uczestnictwo w pracach Komitetu.
W posiedzeniach plenarnych uczestniczyli członkowie Komitetu, a także – zaproszeni przez Prezesa Komitetu do stałego uczestnictwa w charakterze ekspertów –
przedstawiciele MON i KIG. W zastępstwie członków Komitetu w niektórych posiedzeniach uczestniczyli eksperci. Ponadto w posiedzeniach brali udział zaproszeni
goście, z różnych środowisk, przy omawianiu spraw i problemów dotyczących ich
działalności.
Członkowie Komitetu (11) wzięli udział w VII Spotkaniu Przewodniczących NKP w
Cetniewie, które odbyło się w dniach 25-26 października 2001 r.
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II. BIURO POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

1.Sprawy organizacyjne
W roku 2001 Biuro PKN realizowało wszystkie cele zawarte w Kierunkowo - tematycznym
planie zadań oraz wynikające z obowiązujących aktów prawnych. Priorytetem były prace
związane z uzyskaniem członkostwa europejskich organizacji normalizacyjnych CEN i
CENELEC (warunki w tym zakresie określono w Narodowym Programie Przygotowania
do Członkostwa w Unii Europejskiej /NPPC 2001- priorytet 1.15/) a zwłaszcza w zakresie
realizacji warunku 7, który brzmi:
„Zadaniem członków CEN i CENELEC jest wprowadzanie norm europejskich
do norm krajowych. To wprowadzanie jest operacją dwufazową: nadania EN
statusu norm krajowych i wycofania wszystkich dokumentów sprzecznych.
80% wprowadzeń powinno mieć miejsce przed przyjęciem kandydata na pełnego członka. Dla pozostałych wprowadzeń i dla wycofań pozostałych dokumentów sprzecznych musi być zaproponowany kalendarz możliwy do przyjęcia”.
W zakresie realizacji tego warunku, kontynuowano wprowadzanie EN do PN metodą
tłumaczenia oraz zakończone zostały działania pozwalające zastosować inną metodę
wprowadzania norm europejskich w języku oryginału - metodę uznania. (Procedura
postępowania w tym zakresie została zatwierdzona przez Prezesa PKN 10 grudnia 2001).
Normalizacyjne Komisje Problemowe przygotowały się do zastosowania metody uznania
dla około 3700 pozycji – ustalając polskie tytuły norm europejskich, przygotowując
abstrakty oraz wykazy istniejących norm sprzecznych. Zakłada się, że zastosowanie tej
metody pozwoli do połowy roku 2002 rozwiązać problem wprowadzenia wymaganej
większości norm europejskich. Wyżej opisane postępowanie nie wyklucza możliwości
tłumaczenia norm europejskich po ich wprowadzeniu do Polskich Norm metodą uznania.
Ponadto realizowano następujące zadania:
− kontynuowano prace nad rządowym projektem nowej ustawy o normalizacji,
− kontynuowano współpracę z „UNIZETO” w zakresie prowadzenia Krajowego Rejestru Kart Identyfikacyjnych. Przydzielono 7 nowych numerów oraz przedłużono
rejestr 8 podmiotom,
− powołano Krajowy Rejestr Identyfikatorów Obiektów (KRIO), do realizacji zadań
wynikających z normy ISO/IEC 9834-1. Prowadzenie powierzono firmie
„UNIZETO” na podstawie umowy nr ZPR/043-15/2001 z dnia 27 lutego 2001 r.
zawartej pomiędzy Biurem PKN a Spółką „UNIZETO”,
− zorganizowano VII spotkanie Przewodniczących NKP w Cetniewie. Było to kolejne, zorganizowane po dwuletniej przerwie największe forum skupiające reprezentantów różnych środowisk zaangażowanych w działalność normalizacyjną.
Tematem wiodącym spotkania były problemy i zadania polskiej normalizacji w
okresie przedakcesyjnym do europejskich organizacji normalizacyjnych CEN i
CENELEC,
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− w celu usprawnienia działalności normalizacyjnej Biura Komitetu Zarządzeniem nr
3 Prezesa PKN z dnia 1 marca 2001 r. powołano Wydział Organizacji i Informatyki,
− zorganizowano kancelarię tajną i powierzono jej zadania Pełnomocnikowi ds.
Ochrony Informacji Niejawnych,
− dokonano wyboru najlepszej publikacji w miesięczniku „Normalizacja” do nagrody
Prezesa PKN.

2. Zadania merytoryczne
2.1. Określanie stanu i kierunków rozwoju działalności normalizacyjnej
Kierunki działalności normalizacyjnej są zgodne z polityką Rządu RP. W pierwszej
kolejności realizowane są prace zmierzające do integracji z Unią Europejską. W
2001 roku nastąpił ważny postęp prac nad projektem ustawy o normalizacji (tzw.
”duża nowelizacja”). W okresie od kwietnia do lipca 2001 r. odbyły się spotkania robocze członków Komitetu i pracowników Biura PKN, dwukrotne nadzwyczajne posiedzenia Komitetu, konferencje uzgadniające międzyresortowe. W wyniku tych działań
w dniu 25 lipca 2001 r. przyjęto wspólny projekt Komitetu i Prezesa Komitetu. W dalszej fazie prac nad ustawą, w połowie września 2001 r. zakończono uzgodnienia
międzyresortowe oraz z Rządowym Centrum Legislacji. Uzyskano rekomendację
Komitetu Integracji Europejskiej oraz Komitetu Rady Ministrów. W dniu 15 stycznia
2002 r. projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie skierowany
do Sejmu RP.
2.2. Ustalanie programów i planów prac normalizacyjnych
Liczbę tematów w programie prac 2001 (w porównaniu z 2000 r.), z podziałem na
rodzaje opracowań, wg stanu na dzień przedkładania Komitetowi informacji o zmianach w programie prac (29.10.2001/20.10.2000) w porównaniu do stanu na dzień
zatwierdzenia planu kosztów (21.02.2001/01.02.2000) podano w tablicy.
Zmiany liczby tematów w „Programie prac normalizacyjnych PKN w 2001 roku”
w porównaniu z rokiem 2000, wprowadzone w trakcie jego realizacji
W latach
Przyrost
Rodzaj opracowania
2001
2000
2001
2000
21.02 29.10 01.02 20.10 liczba %(3:2) liczba %(5:4)
1

Normy Europejskie
Normy Międzynarodowe
Opracowania Własne
Inne
Razem

2

3

2004
489

2635
535

4

6

7

8

9

1248 1373
386
402

631
46

31,5
9,4

125
16

10,0
4,1

352
414
208
217
84
84
∗
2845 3584 1926 2076

62
739

17,6
26,0

∗

5

9
150

4,3
7,8

Liczby obejmują tematy „wstrzymane” (przeszły do programu 2002 r. lub późniejszych) a nie obejmują tematów zaniechanych
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Z liczb tych wynika, że program w trakcie jego realizacji w ciągu roku 2001 (2000)
został rozszerzony w sensie ilościowym o prawie 26% (7,8%) a także jakościowym –
jego rozszerzenie w zakresie wprowadzenia do PN norm europejskich wynosi ponad
30% (10%). Z 3584 tematów będących w programie na 2001 rok, przewidywano
skierowanie do ustanowienia (etap 40) – 1759 tematów.
2. 3. Prowadzenie prac z zakresu podstaw i metod działalności normalizacyjnej
W roku 2001 prowadzono następujące prace z zakresu podstaw i metod działalności
normalizacyjnej:
• opracowano Wytyczne metodyczne nr 8/2001, dotyczące wprowadzania norm
europejskich do Polskich Norm (zatwierdzone przez Prezesa PKN 5.12.2001 r.),
które zastąpiły RPN-008:1997 Wprowadzanie norm europejskich do Polskich
Norm oraz Wytyczne metodyczne nr 3/1999 dotyczące wprowadzania norm europejskich (EN I ETSI) do zbioru Polskich Norm metodą okładkową,
• opracowano funkcjonujące w systemie NORMA procedury,
 WM5-C Wprowadzanie normy/zmiany europejskiej do PN metodą okładkową
 WM5-D Uznanie normy europejskiej za PN,
Procedury te zostały włączone do Wytycznych metodycznych nr 5/2000.
• opracowano Zasady wprowadzania do PN międzynarodowych i zagranicznych
wojskowych dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa zatwierdzone przez Prezesa PKN 18.12. 2001 r.
2.4 Opracowywanie projektów Polskich Norm
Zatwierdzony przez Komitet 16 listopada 2000 roku „Program prac normalizacyjnych
PKN na lata 2001-2003” zawierał 6040 tematów.
Opracowanie PrPN do ankiety planowano w 2001 roku dla 1827 tematów – zrealizowano dla 2459 co stanowi 135%.
Ankieta powszechna została przeprowadzona dla 1481 PrPN.
Opracowanie PrPN do ustanowienia – planowane dla 1291, zrealizowano 1039 +
605 z lat poprzednich.
Przygotowano do ustanowienia oraz przeprowadzono procedury głosowania w trybie
obiegowym nad ustanowieniem 1683 Polskich Norm i zmian do nich w tym: PN-EN
1167(69,3%), PN-ISO (IEC) 320, oraz wycofaniem 859 Polskich Norm 150 norm
branżowych (BN).
Polskie Normy ustanowione w 2001 r.
PN-EN

PN-ETS

PN-ISO

PN-IEC

PN-

PN (wł)

RAZEM

ISO/IEC
ZBD

158

0

12

0

0

23

193

ZCR

241

0

72

0

0

44

357

ZEL

147

0

1

13

0

36

197

ZHG

88

0

20

0

0

17

125

ZIT

75

4

8

0

20

3

110

ZMC

255

0

84

4

0

9

352

6

ZOŚ

69

0

57

5

0

42

173

ZPL

94

0

24

0

0

2

120

WSO

36

0

0

0

0

20

56

RAZEM

1163

4

278

22

20

196

1683

2.5 Finansowanie działalności normalizacyjnej
Działalność normalizacyjna w części dotyczącej prac normalizacyjnych w 2001 roku,
podobnie jak w latach ubiegłych, finansowana była przede wszystkim ze środków
budżetowych, zgodnie z obowiązującymi zasadami, tj. Zarządzeniem nr 7 Prezesa
PKN z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zasad finansowania NKP oraz Zarządzeniem nr 8 Prezesa PKN z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia maksymalnych
stawek do stosowania w umowach za prace normalizacyjne.
Finansowanie prac normalizacyjnych w roku 2001 (opracowania prPN)
w tys. zł.
Plan
Lp.
Środki
Realizacja
1.

Budżetowe

3 994

3 999

2

PRAQ III

109

109

3.

Inne pozabudżetowe w gestii
PKN

109

52

2.6 Działalność wydawnicza
Przygotowywanie PN do druku
W 2001 roku przygotowano do druku łącznie 2521 tytułów PN ustanowionych
w latach 1999–2001. Liczby PN przygotowanych do druku w WWN i w ramach umowy przetargowej i umów-zlecenia według lat ustanowienia zawiera poniższa tabela
(dla porównania zamieszczono także liczby PN przygotowanych do druku
w 2000 roku):
Rok ustanowienia PN

OGÓŁEM:

TZG Zapolex

Przygotowalnia WWN *)

2000

2001

2000

2001

2000

2001

2000

2001

456

138

1108

1788

650

595

2214

2521

Zlecenia

Ogółem

*) W podanych liczbach uwzględniono składy wykonane poza normatywem
przewidzianym dla pracowników Przygotowalni w ramach etatu.
Na koniec 2001 roku przygotowano do druku 76% wszystkich PN ustanowionych
w 2001 roku.
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Czas przygotowania norm do druku został skrócony do 3 miesięcy od momentu
otrzymania projektów norm ustanowionych. Normy ustanowione do końca września
2001 roku zostały przygotowane do druku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
Druk PN
W 2000 r. Polskie Normy były drukowane głównie we własnym zakresie (w Wydziale
Wydawnictw Normalizacyjnych – urządzenie DocuTech). Moce przerobowe urządzenia okazały się niewystarczające. Dlatego zdecydowano, że w 2001 r., po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na drukowanie PN, pierwsze nakłady nowych
norm będą drukowane poza PKN, a w WWN wykonywane będą przede wszystkim
dodruki norm przeznaczone do sprzedaży dla klientów PKN.
Szczegółowe zestawienie liczby tytułów, nakładów i stron A4 wydrukowanych norm
zawiera poniższa tabela (w nawiasie kursywą przedstawiono dla porównania odpowiednie liczby dotyczące norm wydrukowanych w 2000 r., z pominięciem kopii projektów PN wykonywanych w DocuTechu).
PN wydrukowane

Liczba tytułów
Pierwsze

w:

Dodruki

Łącznie

Liczba
egzemplarzy

Liczba stron
A4

łącznie

łącznie

nakłady
WWN –DocuTech
2001 r.

593

2 217

2 810

122 115

3 462 972

(2000 r.)

(1 288)

(669)

(1 957)

(148 683)

(3 470 000)

2 300

3

2 303

208 040

4 914 243

(304)

(67)

(371)

(109 838)

(2 341 331)

2001 r.

2 893

2 220

5 113

330 155

8 377 215

(2000 r.)

(1 592)

(736)

(2 328)

(258 521)

(5 811 331)

Poza PKN
2001 r.
(2000 r.)
Łącznie

W rezultacie wprowadzonych zmian w 2001 r. nastąpił wyraźny wzrost efektywności
druku norm.
- wydrukowano 2 893 nowych PN (o 1301 tytułów więcej niż w 2000 r. – wzrost
blisko dwukrotny),
- zwiększyła się liczba tytułów norm, których dodruki wykonano na potrzeby sprzedaży – dodruki objęły 2 220 tytułów PN ( o 1 484 tytuły więcej niż w 2000 r. –
trzykrotny wzrost),
- łącznie w 2001 r. wydrukowano 330 155 egzemplarzy norm (o 71 634 egz. więcej niż w roku poprzednim – wzrost o 20 %),
- w przeliczeniu na wydrukowane strony A4 wzrost jest również wyraźny: wydrukowano 8 377 215 str. (o 2 565 884 str. więcej – wzrost o 33 %).
Wydawnictwa własne
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W 2001 roku ukazało się 12 numerów miesięcznika naukowo-technicznego Normalizacja z suplementem Normalizacja-Aktualności.
W 2001 r. przeprowadzono po raz pierwszy ocenę artykułów opublikowanych
w Normalizacji w 2000 r. Rada Programowa miesięcznika dokonała wyboru najlepszej publikacji do nagrody Prezesa PKN. Laureatką została dr hab. inż. Joanna Kośmider za artykuł „Problemy normalizacji oznaczania stężenia odorów”.
Przyznano także wyróżnienie inż. Henrykowi Kionce za publikacje przypominające
osiągnięcia polskiej normalizacji.
Wydano również kolejne trzy zeszyty Informatora PKN: nr 1/2001 Człowiek i środowisko; nr 2/2001 Sprawozdanie z działalności PKN i Biura Komitetu za 2000 rok; nr
3/2201 VII Spotkanie Przewodniczących Normalizacyjnych Komisji Problemowych;
Część I: Wystąpienia; Część II: Aktualności. Przygotowano do sprzedaży pierwszy
podręcznik „Poradnik normalizatora zakładowego”.
Ponadto, zgodnie z planem wydawniczym ukazały się następujące publikacje:
- Katalog Polskich Norm 2001, opublikowany w nakładzie 2000 egz. (wersja papierowa) i 500 egz. (CD-ROM);
- Pierwszy zeszyt zbioru opracowań Normalizacja pt. Wprowadzenie.
- Słownictwo znormalizowane. Ochrona środowiska – opracowanie OID na
podstawie danych z Banku Terminów Znormalizowanych;
- Słownictwo znormalizowane. Bezpieczeństwo pracy i technika przeciwpożarowa – opracowanie OID na podstawie danych z Banku Terminów Znormalizowanych;
- ISO 9000:2000 Wybór i stosowanie – tłumaczenie publikacji ISO wydanej
w związku z nowelizacją norm z serii ISO 9000;
- Słownictwo z dziedziny kompatybilności elektromagnetycznej – opracowanie przygotowane przez zespół z NKP nr 104, wydrukowane w systemie DocuTech jako materiał do użytku wewnętrznego w pracach normalizacyjnych;
- Międzynarodowa Klasyfikacja Norm ICS – 5. edycja (nakład wydrukowano w
systemie DocuTech w WWN);
- Kolejny CD-ROM z normami PN zharmonizowanymi z dyrektywą dotycząca
bezpieczeństwa maszyn (98/37/WE) zawierający pełne teksty 128 PN;
- Komentarz do norm ISO 9000:2000 (nakład wydrukowano w systemie DocuTech w WWN).
2.7 Działalność szkoleniowa
Szkolenia wewnętrzne (dla pracowników Biura PKN)
Szkolenie pracowników Bura PKN było realizowane poprzez:
- szkolenia organizowane przez WKS
- szkolenia organizowane przez instytucje zewnętrzne
- nauka w szkołach wyższych.
a) Szkolenia organizowane przez WKS
W 2001 roku pracownicy Biura PKN uczestniczyli w następujących szkoleniach:
- seminarium na temat korzystania z zasobów internetowych IEC – 1 szkolenie,
w którym uczestniczyło 28 osób,
- szkolenie dla sekretarzy NKP – uczestniczyły w nim 84 osoby
- kurs „Podstawy normalizacji” – 19 osób,
- kurs „Normalizacja w procesie integracji europejskiej” – 41 osób
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W szkoleniach zorganizowanych przez WKS wzięło udział 172 pracowników.
b) Szkolenia organizowane przez instytucje zewnętrzne
W ramach tych szkoleń, pracownicy Biura PKN uczestniczyli przede wszystkim w
szkoleniach specjalistycznych, prowadzonych w formie kursów, seminariów i
konferencji. Ponadto podnosili swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie znajomości języków obcych, obsługi programów komputerowych oraz studiowali na
uczelniach wyższych i studiach podyplomowych. Pracownicy Biura PKN uczestniczyli w następujących szkoleniach:
- szkolenia specjalistyczne (kursy, seminaria, konferencje, sympozja itp.) - 36
szkoleń, w których uczestniczyło 28 osób,
- szkolenia informatyczne – 6 szkoleń, w których uczestniczyło 8 osób. Były to
kursy dotyczące obsługi pakietu Office (Excel, Access) oraz szkolenia związane z systemem informatycznym ”NORMA”.
- nauka języków obcych (j. angielski, niemiecki i francuski) - 14 kursów semestralnych, w których uczestniczyły 43 osoby,
- szkolenia z integracji europejskiej - 4 szkolenia, w których uczestniczyło 6
osób.
W szkoleniach organizowanych przez instytucje zewnętrzne wzięło udział 85 pracowników.
c) Nauka w szkołach wyższych
W 2001 roku – studiowało 14 osób ( w tym 1 osoba na studiach podyplomowych). Spośród tych osób 3 zakończyły naukę.
Szkolenia dla odbiorców zewnętrznych
Szkolenia normalizacyjne dotyczyły głównie zagadnień związanych z problematyką
normalizacji. Zorganizowano 8 odpłatnych kursów i 1 seminarium:
- „Podstawy normalizacji” - 1 kurs, w którym wzięło udział 6 uczestników,
- Normalizacja w procesie integracji europejskiej” - 3 kursy- łącznie uczestni
czyło w nich 35 osób,
- „Normalizacja w przedsiębiorstwie” - 3 kursy -łącznie uczestniczyło 45 osób,
- warsztaty „Informacja normalizacyjna” - 1 kurs, w którym wzięło udział 27
osób,
- I FORUM NORMALIZACYJNE „Korzyści dla polskiego przedsiębiorstwa z
udziału w normalizacji europejskiej” – uczestniczyło w nim 47 osób.
Kursy były zorganizowane w Zakopanem, natomiast forum odbyło się w Warszawie.
W szkoleniach tych ogółem uczestniczyło 160 osób.
We współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników
Przemysłu Spożywczego (SIT SPOŻ) zorganizowano 2 kursy branżowe „Normalizacja zakładowa w branży spożywczej - teoria i praktyka w opracowywaniu norm zakładowych”, w których łącznie uczestniczyło 40 osób.
Działalność szkoleniowa w latach 1999 –2001- kursy dla odbiorców zewnętrznych
rok

1999

2000

2001

liczba uczestników

127

150

151

120.970,00

154.960,00

126.560,00

dochody

Z tabeli wynika, że liczba uczestników utrzymywała się w ostatnich latach mniej więcej na tym samym poziomie, jednak dochody uzyskane ze szkoleń zmalały. Może to
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wynikać z faktu, iż dwa z zaplanowanych na rok 2001 kursów – „Opracowywanie
Polskich Norm” oraz „Informacja normalizacyjna” – nie odbyły się z powodu braku
zainteresowania ze strony odbiorców szkoleń.
Ponadto WKS zorganizował bezpłatne szkolenia dla osób spoza Biura PKN:
- seminarium „Udział ekspertów krajowych w pracach europejskich organizacji
normalizacyjnych”. Zorganizowano 2 seminaria, w których łącznie uczestniczyły
64 osoby,
- seminarium na temat korzystania z zasobów internetowych IEC – 1 szkolenie, w
którym uczestniczyło 19 osób,
- seminarium „Krajowy znak zgodności z normą na przykładzie Francji” – 1 szkolenie, w którym uczestniczyły 54 osoby,
- kurs „Aktualne aspekty działalności Normalizacyjnych Komisji Problemowych”
przeznaczony dla Sekretarzy NKP, w którym uczestniczyło 70 Sekretarzy spoza
Biura PKN.
Ogółem w 2001 roku zorganizowano 16 szkoleń dla odbiorców zewnętrznych, w których wzięło udział 407 osób.
2.8 Działalność informacyjna
W 2001 r. prowadzono działalność informacyjną i dokumentacyjną w celu zaspokojenia potrzeb: Normalizacyjnych Komisji Problemowych, klientów krajowych (małego i
średniego biznesu, dużych zakładów przemysłowych, jednostek naukowych, naukowo-badawczych, uczelni) a także klientów zagranicznych.
Udzielano informacji dotyczącej Polskich Norm i innych krajowych produktów normalizacyjnych a także norm i produktów normalizacyjnych międzynarodowych, europejskich i zagranicznych.
Wprowadzono dwie nowe usługi informacyjne :
- przesyłanie, na życzenie klienta, krótkich informacji jednostronicowych) faksem,
- udostępniane klientom w czytelni produktów normalizacyjnych w postaci elektronicznej,
oraz
- aktualizowanie co miesiąc bazy danych Polskich Norm do zamieszczenia na
stronie www.pkn.pl
Ponadto kontynuowano:
- prowadzenie zautomatyzowanej usługi informacyjnej dotyczącej aktualizacji zbioru norm klienta (ABAK),
- realizowanie przez Krajowy Punkt Informacyjny WTO TBT zobowiązań notyfikacyjnych określonych w Krajowym Systemie Notyfikacji (KSN,
- współpracę z autoryzowanymi przez Biuro PKN Punktami Informacji Normalizacyjnej (PIN).
Zbiory dokumentów normalizacyjnych
Gromadzono i aktualizowano zbiory norm : krajowe (PN), międzynarodowe (ISO,
IEC), europejskie oraz zagraniczne otrzymywane regularnie z 10 jednostek normalizacyjnych (Austria, Czechy, Francja, Japonia, Niemcy, Rosja, Słowacja, USA,
Wielka Brytania, Włochy).
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Zestawienie liczbowe zbiorów norm
Stan na dzień Stan na dzień
Lp. Normy
31.12.2001
31.12.2000
1. PN
20185
18043
2. ISO
13915
12838
3. IEC
4110
3894
4. EN, ENV, HD
10880
9514
5. ETS, ETR
0
1279
6. Zagraniczne (Austria, Czechy, Francja, Ja163690
160678
ponia, Niemcy, Rosja, Słowacja, USA,
Wlk. Brytania, Włochy)
Razem
7.
8.
9.

212780

206246

18285
11550
302

18285
11629
278

Normy zagraniczne nie aktualizowane
Normy BN
Normy w formie książkowej
Zbiory norm w formie elektronicznej

Lp. Normy
1. EN, ETS, ETR (ETSI)
2.

EN, ENV, HD (CENELEC)

3.

NF (Francja)

Uwagi
Od marca 1997 r. co kwartał OID
otrzymuje CD-ROM, który zawiera
wszystkie opublikowane normy
Od 2001 r. CENELEC udostępnia
trzy wersje językowe norm przez
Internet; normy te są przenoszone z
Internetu na serwer PKN
Od 2000r. co miesiąc OID otrzymuje CD-ROM
z nowo publikowanymi normami francuskimi

Bazy danych systemu POLINORM
Krajowe bazy danych systemu POLINORM są tworzone, aktualizowane i eksploatowane pod oprogramowaniem informacyjno-wyszukiwawczym CDS/ISIS.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa bazy

Stan baz danych na koniec 2001r.
Przyrost
Zastąpiono

Baza Polskich Norm (PN)
Baza Projekt PN (PrPN)
Baza PN wycofanych (PU)
Baza norm branżowych (BN)
Bank Terminów
Znormalizowanych (BTZ)
Baza Tłumaczeń (TLUM)
Baza norm BN powołanych
w PN (BNP)

1741
-

827
-

Stan na koniec
2001 r.
20938
1847
9512
13152

2186
-

2869
-

68746
181

-

-

2178

12

8

Baza rejestr norm (REJESTR)

-

-

28703

W zakresie eksploatacji baz m.in. generowano co miesiąc bazę PN do PERINORM i
przesyłano do DIN drogą elektroniczną.
Usługi informacyjne
Świadczono następujące usługi w celu zaspokojenia potrzeb klientów krajowych i
zagranicznych.
Zestawienie liczbowe usług informacyjnych
Lp. Usługa

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

Klienci w czytelniach
Dokumenty udostępniane w Czytelniach
Informacje telefoniczne
Informacje pisemne
Wypożyczenia norm
Wykazy tematyczne
Informacja o normach w wykazach
tematycznych
Informacja o wprowadzeniu norm europejskich i międzynarodowych do PN
Informacja dot. aktualności norm
Inf. bibliograficzne
dot. norm
Informacje dot. właściwości stali
Dok. zaktualizowane
w ramach ABAK
Aktualizacja norm do
sprzedaży
Informacje o obowiązku stosowania
norm

OID
Warszawa

Filia OID w
Katowicach

Filia OID
w Łodzi

Razem Razem
2001r. 2000r.

Wzrost
%

2165

1523

1440

5130

4022

27,5

9130

8750

5800

23680 19905

19,0

32000

9800

5400

47200 44200

7,0

614
100
248

127
37
27

60
76

4306

529

brak
danych

287

37

2180

800
137
350

860
217
449

-7,0
-37,0
-22,0

4835 11167

-57,0

82

405

825

-51,0

424

920

3525

7629

- 54,0

470

-

-

470

977

-52,0

-

72

-

72

91

-21,0

3650

540

1267

5460

4729

16,0

-

10200

brak
danych

10200 8503

20,0

35

-

-

13

35

-

0

Lp.
1.
2.
3.
4.

Użytkownicy korzystający z usług
OID
Filia OID w
Użytkownicy
Warszawa
Łodzi
Przedstawiciele małego i śred84,5%
55%
niego biznesu oraz osoby prywatne
Duże zakłady przemysłowe
4,9%
25%
Przedstawiciele świata nauki
4,4%
19%
Inni klienci (zagraniczni i pra6,2%
1%
cownicy B.PKN

Filia OID w
Katowicach
50%
33%
16%
1%

Sprzedaż usług informacyjnych i produktów normalizacyjnych
(wartość w złotych)
Lp.

1
2
3
4

5

Nazwa

OID
Filia OID
Warszawa w Katowicach

Informacje specjali17700
styczne
Wypożyczenia norm
2000
Usługa ABAK
12860
Fragmenty bazy da15000
nych Polskich Norm
oraz aktualizacja baz
klientów
Kopie PrPN do an57665
kiety powszechnej i
kopie PN obligatoryjnych + kopie norm
PN
Razem

Filia
OID w
Łodzi

Razem
2001 r.

Razem
2000r.

Wzrost
%

3735

3800

25235

31400

-20

700
2615
-

3980
-

2700
19455
15000

3535
10501
11601

-24,0
85,0
30,0

18850

40828

117345

5225

125,0

179735

109262

65,0

KRAJOWY PUNKT INFORMACYJNY (KPI) WTO TBT
W 2001 r. KPI kontynuował realizację zadań wynikających z Porozumienia WTO
TBT w zakresie notyfikacyjnym, obejmującym wymianę informacji o przepisach
technicznych, normach (programy prac) oraz o procedurach oceny zgodności na poziomie międzynarodowym. Notyfikowano w CEN 924 PN-EN, w CENELEC 226 PNEN oraz w ETSI 3 PN-ETS. Udzielono 48 odpowiedzi na zapytania krajowe oraz 54
odpowiedzi na zapytania zagraniczne.
WSPÓŁPRACA Z PUNKTAMI INFORMACJI NORMALIZACYJNEJ (PIN)
- zorganizowano spotkanie robocze w filii Łódzkiej OID z przedstawicielami PIN i
PSN,
- dokonano wizytacji PIN-Kraków i PIN-Poznań oraz przygotowano aneksy do porozumień o utworzeniu w/w PIN-ów dotyczące przedłużenia działalności PIN na dalsze lata (2 lata),
- przekazywano dokumenty oraz bazę danych Polskich Norm zgodnie z zawartymi
porozumieniami.
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2.9 Działalność marketingowo-dystrybucyjna
W zakresie działalności marketingowo - dystrybucyjnej prowadzono sprzedaż polskich i zagranicznych produktów normalizacyjnych, jak również działalność promującą tę sprzedaż.
Działalność związana ze sprzedażą
W 2001 roku sprzedano 218.508 egz. dokumentów i produktów normalizacyjnych
krajowych i zagranicznych ( w tym międzynarodowych i europejskich) o łącznej
wartości 4.710.921,00 zł.
Z tego:
- dokumenty krajowe 213.860 egz. o wartości (netto) 3.675.216,00 zł;
- dokumenty i produkty zagraniczne 4.648 egz. o wartości 1.035.705,00 zł.
Wartość sprzedaży w roku 2001 jest porównywalna do roku 2000. Jednak w rzeczywistości sprzedaż Polskich Norm indywidualnym klientom bezpośrednio i za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów wzrosła prawie dwukrotnie. Wynika to z
faktu, że w latach 1999-2000 Wydawnictwo Normalizacyjne ALFA-WERO zamawiało
w Biurze PKN znaczne ilości PN, co zostało ujęte w sprawozdaniach z tych lat. Natomiast w 2001 roku zakupy ALFA-WERO były minimalne.
Sprzedaż prowadzono w Warszawie w WMS (OID – w zakresie PrPN), Filiach OID w
Łodzi i Katowicach, Punktach Informacji Normalizacyjnej (PIN) w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, Punktach Sprzedaży Norm (PSN w Gliwicach, Szczecinie i Lublinie oraz przez pośredników (np. Wydawnictwo SIGMA-NOT – sprzedaż
miesięcznika „Normalizacja” czy księgarnie techniczne).
Rozkład sprzedaży jest następujący:
- WMS Warszawa 178.609 dokumentów krajowych; wartość 3.121.859,00 1zł;
4.218 dokumentów zagranicznych; wartość 956.861,00 zł.
- Filie OID
35.251 dokumentów krajowych; wartość 553.357,00 zł;
430 dokumentów zagranicznych; wartość 78.844,00 zł.
W powyższych danych uwzględniono sprzedaż:
- Katalogu Polskich Norm 2001 1.672 szt. wartość 234.080, 00 zł;
- Miesięcznika „Normalizacja” w prenumeracie, która na grudzień 2001 r. wynosiła
20.382 egz.; wartość 227.952,00 zł.

Sprzedaż polskich produktów normalizacyjnych (WMS)
Nazwa produktu Liczba (egz.)
Normy PN2
1

154.524

Wartość w cenach
netto (zł)
2.621.713,78

W tym sprzedaż bezpośrednia w WMS i za pośrednictwem dystrybutorów w uwzględnieniem PIN i

PSN.
2

Uwagi

W tym sprzedaż za pośrednictwem PIN i PSN oraz w prenumeracie.
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Katalog PN

1.672

234.080,00

Dyskietki
Normalizacja
Pozostałe

332
20.382
1.699

6.640,00
227.952,00
31.473,19

w tym 321 egz. na
CD

W tym ramach prenumeraty obsłużono 70 klientów, którym dostarczono 45.555 egz. norm o
wartości netto 752.775,40 zł.(wartość faktur VAT – 736.830,10 zł.)

Sprzedaż produktów normalizacyjnych prowadzona
przez filie OID w Katowicach i Łodzi
Nazwa
Normy PN
Katalog PN
Dyskietki
Normalizacja
Pozostałe
Dokumenty niemieckie
RAZEM:

Wartość netto (zł)
OID Katowice
OID Łódź
154.091,18
331.473,33
17.848,70
17.477,72
688,20
420,00
15.493,07
7.317,00
891,30
7.656,80
78.843,55
267.856,00
364.344,85

Razem
485.564,51
35.226,42
1.108,20
22.810,07
8.548,10
78.843,55
632.200,85

Sprzedaż dokumentów zagranicznych (WMS)
Liczba
Wartość sprzedaży brutto
Rodzaj dokumentu
(egz.)
(do zapłaty)
Niemieckie z Beuth Verlag GmbH
1317
229.974,533
Niemieckie od innych dostawców
Międzynarodowe ISO
Międzynarodowe IEC
Amerykańskie ASTM
Amerykańskie inne
Brytyjskie BS
Francuskie NF
Europejskie CEN/CENELEC
Inne kraje
Ogółem

112
1159
303
402
217
361
92
25
230
4218

18.050,00
270.276,17
81.482,21
68.051,84
100.585,34
141.076,61
13.958,15
7.632,55
25.773,97
956.861,37

Ogólna wartość sprzedaży produktów w formie elektronicznej wynosiła 61.263,00
zł, co stanowi 1,7% wartości sprzedaży produktów krajowych.
Z tego:
- katalog PN 321 szt.; wartość 44.940,00 zł;
- normy z serii ISO 14000 46 szt.; wartość 5.796,00 zł;

3

Dane nie zawierają informacji o sprzedaży norm DIN przez filię OID w Katowicach.
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-

PN zharmonizowane z dyrektywą dot. bezpieczeństwa maszyn 59 szt.; wartość
3.887,00 zł;
dyskietki z PN wycofanymi i obligatoryjnymi 332 szt.; wartość 6.640,00 zł.

Realizowano i wprowadzono usprawnienia programu do realizacji prenumeraty PN
w 2001 roku.
Rozpowszechniano informacje o zmianie cen PN od 1 stycznia 2002 r.
Działalność związana z zaopatrzeniem Biura PKN
Dla potrzeb Biura PKN zakupiono dokumenty i produkty zagraniczne (bazy
PERINORM, normy) na łączną kwotę 76.178,00 zł (przeliczenie wg Tabeli Kursów
Walut NBP nr 252/A/2001 z dnia 31 grudnia 2001).
Działalność związana z ochroną praw autorskich
Wykonano następujące prace w zakresie ochrony praw autorskich:
− wydano:
31 zezwoleń na kopiowanie PN,
15 zezwoleń na przedruk PN,
1 zezwolenie na tłumaczenie PN
6 zezwoleń na instalację Katalogu PN na CD ROM w sieci,
1 zezwolenie na skanowanie PN,
2 zezwolenia na instalację CD ROM z normami z serii ISO 14000 w sieci,
4 zgody na kopiowanie dyskietki z PN wprowadzonymi do obowiązkowego
stosowania,
1 zgoda na skanowanie suplementu „Normalizacja-Aktualności”.
Łączna wartość rachunków z tego tytułu wyniosła
5.400,40 zł.
Działalność związana ze znakiem zgodności z Polską Normą
Od podjęcia uchwały Nr 14 / 95 PKN udzielono 15 licencji. Ogółem wykaz PN,
które są podstawą dla producentów do ubiegania się
o certyfikat zgodności,
upoważniający do oznaczania wyrobów znakiem zgodności z PN, wynosi 684
norm PN (po modyfikacji). W 2001 r. 5 jednostek wydało 21 certyfikatów PN
dla 9 producentów. Przedłużono okres ważności 8 certyfikatów.
Ogółem liczba ważnych certyfikatów PN wynosi 58 dla 43 producentów.
Łączna wartość rachunków wyniosła 26.540,00 zł.
2.10 Promocja
Zorganizowano stoiska na następujących imprezach:
- VII Targi Producentów, Kooperantów i Sprzedawców Zespołów Napędowych i
Układów Sterowania „NAPĘDY I STEROWANIA – 2001”,
- 46 Międzynarodowe Targi Książki,
- VI Wrocławskie Targi Książki Naukowej,
- Krajowa Wystawa metrologii KWM 2001,
- 73 Międzynarodowe Targi Poznańskie,
- I Krajowa Konferencja Naukowa,
- Spotkanie przewodniczących NKP,
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I Międzynarodowa Wystawa Producentów i Użytkowników Kart i Systemów
Kartkowych KARTA 2001,
- Wycena Projektów Inwestycji według standardów obowiązujących w UE i
norm ISO,
- I Forum Normalizacyjne.
prowadzano 3 stałe punkty wystawienniczo – reklamowe (gablotki),
zamieszczono reklamę PKN w HBI (Hoppenstedt Bonnier Information Polska sp.
z o.o. (Informacje Gospodarcze),
reklamowano PKN w czasopismach: „Ochrona przed korozją”, „Zegarki & Biżuteria”, „Świat Druku”; w wydawnictwach zwartych: „Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociągowych” oraz kalendarzach „Ogrzewnictwo”, „Chłodnictwo”,
„Klimatyzacja”,
reklamowano normy z serii ISO 14000 w Budowlanym Informatorze Technicznym,
opracowano i rozpowszechniano materiały promujące wydawnictwa normalizacyjne – foldery i ulotki; (opracowano 5 rodzajów ulotek promujących nowe wydawnictwa PKN, rozprowadzono po około 11000 sztuk z każdego rodzaju).
-

−
−
−

−
−

2.11 Współpraca międzynarodowa
Uczestnictwo w pracach międzynarodowych i regionalnych organizacji normalizacyjnych
W 2001 r. współpraca międzynarodowa odbywała się głównie w ramach organizacji
normalizacyjnych:
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna;
• ISO
Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna;
• IEC
Europejski Komitet Normalizacyjny (w tym ECISS - Europejski Komitet
• CEN
ds. Normalizacji Żelaza i Stali);
• CENELEC Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki;
Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych;
• ETSI
oraz
Europejska Komisja Gospodarcza ONZ - Grupa Robocza ds. Polityki
• EKG/ONZ
w dziedzinie Harmonizacji Technicznej i Normalizacji.
a) ISO
PKN jest członkiem czynnym (´P´) 343 TC/SC oraz członkiem biernym (´O´) 316
TC/SC (na łączną liczbę 751).
W 56 posiedzeniach organów roboczych i kierowniczych ISO uczestniczyło 56 delegatów z Polski (dane obejmują udział delegacji polskiej w Zgromadzeniu Ogólnym,
DEVCO, CASCO). Do Biura PKN wpłynęło 2804 dokumentów roboczych (FDIS, DIS,
CD, NP, Q, WD; w tym 1473 z TC/SC, w których PKN ma członkostwo czynne). Zaopiniowano 1334 dokumenty, a do 144 zgłoszono uwagi merytoryczne, komentarze
redakcyjne lub propozycje zmian. W związku z wprowadzaniem systemu autoryzowanego dostępu do określonych zasobów stron internetowych organów roboczych
ISO. Upoważniono 5 ekspertów zgłoszonych przez NKP i 21 pracowników ZN do
bezpośredniego korzystania z zasobów serwerów ISO/TC/SC oraz otrzymano identyfikatory użytkowników i hasła dostępu do 60 serwerów ISO/TC/SC.
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W 2001 r. zorganizowano w Polsce posiedzenia organów roboczych ISO:
•

ISO/TC 34/SC 4 „Zboża i strączkowe”

•

ISO/TC 195: „Podstawy projektowania budowli”

•

ISO/TC 27 „Paliwa mineralne stałe” oraz 3 podkomitetów SC 1 „Przeróbka mechaniczna węgla. Terminologia i wydajność”; SC 3 „Koks”; SC 4 „Pobieranie próbek”.

PKN prowadził sekretariaty 2 komitetów technicznych:
• TC 98 „Podstawy projektowania budowli”;
• TC 195 „Maszyny i urządzenia budowlane”; oraz 3 podkomitetów: TC 34/SC 3
„Produkty rolno-żywnościowe. Przetwory owocowe i warzywne”; TC 98/SC 2
„Podstawy projektowania budowli. Niezawodność konstrukcji”; TC 107/SC 7 „Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Badania korozyjne”.
Polscy eksperci prowadzili 4 grupy robocze ISO: TC 34/SC14/WG 1,TC 37/WG 1, TC
195/WG 2 i WG 3.
b) IEC
W 2001 r. zmiany w strukturze uczestnictwa PKN w pracach komitetów (TC) i podkomitetów technicznych (SC) wynikły z reorganizacji organów roboczych IEC (m.in.
transformacja niektórych TC/SC w nowe TC 108 i TC 109) oraz z faktu zmiany formy
członkostwa: z „P” na „O” w dwóch TC i dziewięciu SC, z „O” na „P” w dwóch SC.
Członkostwo PKN w komitetach i podkomitetach technicznych IEC przedstawia się
następująco: czynne (´P´) 83 TC/SC oraz bierne (´O´) 88 (na łączną liczbę 176).
W 39 posiedzeniach organów roboczych i kierowniczych IEC uczestniczyło 29 delegatów z Polski (dane obejmują udział delegacji polskiej w 65. Sesji Generalnej IEC
we Florencji oraz posiedzenie TC 101 zorganizowane w Warszawie).
Prowadzony przez PKN sekretariat TC 27: „Urządzenia elektrotermiczne przemysłowe”, kontynuował prace organizacyjne i merytoryczne.
W ramach współpracy dotyczącej Międzynarodowego Słownika Elektrotechnicznego
IEV, opracowano polską terminologię techniczną do 7 nowych publikacji IEV (rozdziałów lub zmian do nich) i przekazano do słownikowej bazy danych Biura Centralnego IEC za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokonano ostatecznej korekty
językowej terminologii polskiej zawartej w 8 publikacjach IEV przygotowanych do
druku.
Dokumentacja IEC umieszczona na serwerze w Genewie w 2001 r. (wszystkie dane
dot. wyłącznie dokumentów poddanych opiniowaniu/głosowaniu z terminem finalnym
upływającym w 2001 r.) objęła 1846 dokumentów roboczych IEC (FDIS, CDV, CD,
NP, Q, DC, DV), w tym 908 w ramach TC/SC, w których PKN ma status członka ‘P’.
Biuro PKN zaopiniowało 996 dokumentów, a do 220 zgłoszono uwagi merytoryczne,
komentarze redakcyjne lub propozycje zmian.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami opiniowania, głosowania oraz uwagi w wersji
elektronicznej były przekazywane wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego głosowania/opiniowania on-line, działającego w ramach strony internetowej
IEC.
W związku z funkcjonowaniem systemu zdecentralizowanego dostępu do zasobów
IEC Web site (zakres wg TC/SC) dla użytkowników autoryzowanych przez komitety
krajowe IEC. Upoważniono w 2001 r. 81 przedstawicieli zgłoszonych przez ZN do
bezpośredniego korzystania z zasobów serwera Biura Centralnego IEC. Liczba zalo
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gowanych użytkowników z Polski wynosi 137 (stan na dzień 31 grudnia 2001 r.).
c) CEN
PKN, jako afiliant CEN uczestniczył w pracach 94 komitetów (TC) i 19 podkomitetów
technicznych (SC). Udział przedstawicieli PKN w pracach CEN kształtuje się na poziomie 35% ogólnej liczby komitetów. W 2001 r. w pracach organów roboczych
uczestniczyło łącznie 147 przedstawicieli PKN.
W 16 posiedzeniach organów roboczych uczestniczyło 18 delegatów z Polski. 2
przedstawicieli PKN uczestniczyło w 27. Zgromadzeniu Ogólnym CEN.
PKN, jako afiliant, po raz pierwszy został zaproszony na 50. posiedzenie Rady Technicznej CEN, które odbyło się w Wiedniu. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel
Biura PKN.
W 2001 r. wpłynęły 3752 dokumenty robocze, z czego 2180 dokumentów z terminem
opiniowania/głosowania upływającym w 2001 roku, w tym 2006 projektów norm
(prEN). Przekazano opinie do 30 prEN.
d) CENELEC
PKN jako afiliant CENELEC uczestniczył w pracach 22 komitetów technicznych (TC)
i 3 podkomitetów (SC). Udział PKN w pracach kształtował się na poziomie 36% ogólnej liczby komitetów i podkomitetów technicznych.
W 2001 r. w pracach TC i SC uczestniczyło 29 przedstawicieli PKN.
W 11 posiedzeniach organów roboczych uczestniczyło 14 delegatów z Polski. 2
przedstawicieli PKN uczestniczyło w 28. Zgromadzeniu Ogólnym CENELEC.
Do Biura PKN wpłynęło 669 dokumentów roboczych CENELEC, w tym 185 projektów norm (prEN). Dokumenty CENELEC w większości są opracowywane na podstawie dokumentów IEC i ich opiniowanie odbywa się w ramach współpracy z IEC.
W związku z odchodzeniem od przekazywania dokumentów w formie papierowej, od
stycznia 2001 r. projekty norm oraz normy umieszczane są na serwerze FTP.
Uruchomiony został również serwer CLCTECH, na którym umieszczane są dokumenty poszczególnych grup roboczych.
e) ETSI
Kontynuowano współpracę z ETSI w zakresie wynikającym z Memorandum of Understanding między PKN, IŁ i ETSI.
Przedstawiciel Biura PKN wziął udział w 38. Zgromadzeniu Ogólnym ETSI.
Współpraca z innymi organizacjami
a) EKG ONZ
W październiku odbyła się w Genewie XI Sesja Zespołu Roboczego EKG/ONZ ds.
Polityki dotyczącej Harmonizacji Technicznej i Normalizacji z udziałem przedstawicieli PKN. PKN przedstawił informację na temat polskiego doświadczenia w promowaniu systemów zarządzania jakością na przykładzie Klubu Polskie Forum ISO
9000.
b) Komisja Europejska
W roku 2001 w Brukseli odbyły się trzy posiedzenia Senior Officials Group for Standardization and Conformity Assessment Policy (SOGS), w których uczestniczył
przedstawiciel PKN.
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c) AFNOR
W ramach Europejskiego Roku Językowego 2001 w Paryżu odbyło się sympozjum
poświęcone zagadnieniom pluralizmu językowego w normalizacji. Na zaproszenie
AFNOR, przedstawiciel PKN wygłosił referat poświęcony problemom językowym,
związanym z wprowadzaniem dokumentów normalizacyjnych europejskich organizacji normalizacyjnych do PN w języku oryginału. W ramach współpracy odbyło się w
Warszawie seminarium dotyczące organizacji systemu certyfikacji i stosowania znaku NF we Francji.
d) W maju przedstawiciele PKN wzięli udział w drugim spotkaniu "okrągłego stołu"
afiliantów CEN/CENELEC, którego celem było omówienie stanu przygotowań poszczególnych krajów afilianckich do pełnego członkostwa w europejskich organizacjach normalizacyjnych oraz związanych z tym problemów.
Ponadto przedstawiciele Biura PKN wzięli udział w zorganizowanych przez Katedrę
Normalizacji i Rysunku Technicznego Uniwersytetu Bundeswhery w Hamburgu międzynarodowych warsztatach poświęconych powiązaniu normalizacji z nauką.
Działania w zakresie realizacji programów pomocy zagranicznej PHARE
W ramach programu regionalnego PHARE – Phase III Biuro współpracowało z Ministerstwem Gospodarki i Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej. Ponadto PKN
uczestniczył w ocenie wstępnych ofert, przedstawionych przez europejskie konsorcja, na wykonanie zadań zamieszczonych w fiszce (Twinning Assistance). Najlepszą
ocenę uzyskało konsorcjum składające się z AFNOR, DIN i ÖN. Rozpoczęto prace
nad umową „twinningwą” z konsorcjum oraz planem działań.
2.12

Pozostała działalność prowadzona przez Biuro Komitetu

a) Działalność obronna
Realizując zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia
1995 r. w sprawie sposobu prowadzenia i organizacji działalności normalizacyjnej
związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa w 2001 roku zarejestrowano
141 (ustanowionych) norm obronnych (NO) i nadano numery dalszym 99 normom.
b) Komputeryzacja działalności Biura
• Kontynuacja prac integracyjnych dotyczących podsystemów komputerowych.
− rozbudowa intranetu,
− przeniesienie domeny pkn.pl na serwer w Biurze PKN,
− uruchomienie ankiety powszechnej na stronie www,
− przegląd Normalizacyjnych Komisji Problemowych i programu prac w internecie
na podstawie danych z systemu NORMA,
− budowa nowej strony internetowej,
− uruchomienie systemów finansowych na bazie SQL SERVER 7.0.
• Zakończono prace związane z budową połączeń sieci LAN i WAN pomiędzy siedzibami PKN (Warszawa, Łódź, Katowice).
- uruchomiono łącza POLPAK-T pozwalające na wymianę danych (replikację) w
systemie Norma pomiędzy bazą w Warszawie a bazami w Łodzi i Katowicach,
- udostępniono intranet dla filii w Łodzi i Katowicach.
• Wdrożono system informatyczny „NORMA” wspomagający prowadzenie prac normalizacyjnych.
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• W celu usprawnienia korzystania z systemu komputerowego NORMA, prowadzono
współpracę z „UNIZETO” dotyczącą modyfikacji istniejącej bazy poprzez rozszerzanie funkcji. Przeprowadzone zostały prace, mające na celu optymalizację funkcjonowania systemu NORMA.
c) Działalność w zakresie bhp i p. poż.
Wzorem lat ubiegłych, działalność w zakresie BHP i ppoż., z uwagi na brak własnej
siedziby miała charakter zachowawczy i była podporządkowana w każdym miejscu
lokalizacji /ul. Elektoralna 2, Świętokrzyska 14, Górskiego 7/ obowiązującym tam
formalno-prawnym uwarunkowaniom. Przeszkolono z zakresu BHP i ppoż. wszystkich nowoprzyjętych pracowników Biura PKN, uwzględniając aspekty zdrowia i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Na bieżąco dokonywano kontroli warunków pracy pod kątem przestrzegania przepisów BHP i
ppoż., a występujące uciążliwości w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 spowodowane pracami remontowymi eliminowano lub minimalizowano w ścisłej współpracy z
Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym. W budynku tym Centralny Instytut
Ochrony Pracy rozpoczął nieodpłatnie, długofalowe w czasie, badania specjalistyczne, ukierunkowane na poprawę warunków pracy na stanowiskach biurowych. Badania profilaktyczno-kodeksowe /wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Biura
PKN były dokonywane „Lecznicy Centrum” w Warszawie przy ul. Śliskiej 5, w oparciu o wcześniej odpisaną umowę. W okresie sprawozdawczym odnotowano dwa wypadki przy pracy, spowodowane przyczynami losowymi.
d) Działalność socjalna
Przyznawanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2001
roku dokonywane było przez Zakładową Społeczną Komisję ds. przyznawania
świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Prezesa PKN z dnia 10 stycznia 1996 r.
Prowadzono następujące kierunki działalności socjalnej:
- dopłatę do wypoczynku dla pracowników, emerytów i rencistów,
- dopłatę do wypoczynku dzieci,
- zapomogi dla pracowników, emerytów i rencistów,
- pożyczki remontowe,
- pożyczki na uzupełnienie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej.
Zakładowa Społeczna Komisja ds. przyznawania świadczeń z zfśs w Biurze PKN
odbyła 8 posiedzeń. Przyznano 19 zapomóg (w tym: 13 pracownikom oraz 6 emerytom) na łączną kwotę zł. 17.900,- Negatywnie nie zaopiniowano żadnego wniosku.
Udzielono 53 pożyczki remontowe, na które wydatkowano kwotę zł. 159.500,Dofinansowanie do wypoczynku otrzymało:
250 pracowników i 24 emerytów na łączną kwotę zł.102.680,184 dzieci na kwotę zł.74.010,Łączna kwota na dofinansowanie do wypoczynku wyniosła zł.176.690,Ogółem w 2001 r. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wydatkowano zł.
354.090,Ze spłat z udzielonych pożyczek remontowych wpłynęło zł.146.707,Na dzień 31 grudnia 2001 r. na koncie pozostało zł.16.911,-
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III.
NORMALIZACYJNE KOMISJE PROBLEMOWE
Wg stanu na 31 grudnia 2001 r. ogólna liczba Normalizacyjnych Komisji Problemowych wynosiła 272 (zaś na 31 grudnia 2000 r. 268 NKP).
W roku 2001 nie prowadziło działalności (tzw. „uśpione”):16 Komisji, co stanowiło 9,3
% ogólnej liczby NKP , zaś w 2000 r.- 13 NKP, co stanowiło 4,9 % ogólnej liczby
Komisji.
Liczba NKP wg zespołów
Zespoły

Liczba NKP na

Liczba NKP na

31 grudnia 2001

31 grudnia 2000

ZBD

33

32

ZCR

53

53

ZEL

40

38

ZIT

15

15

ZHG

29

29

ZPL

14

14

ZMC

55

55

ZOŚ

31

30

WSO

2

2

272

268

Razem

W roku sprawozdawczym powołano 5 NKP , 4 z nich powstały w wyniku podziału
dwu Komisji i rozpoczęły swoją działalność w trakcie roku.
a) Sekretariaty NKP
Na koniec 2001 roku w Biurze PKN umiejscowionych było 114 Sekretariatów NKP na
ogólną liczbę 272 Komisji - stanowi to 42% . W stosunku do roku 2000 zwiększyła się
liczba sekretariatów prowadzonych przez Biuro PKN (było 105 i stanowiło 39% ogólnej liczby NKP). Liczba sekretariatów NKP prowadzonych na podstawie art. 14 w
roku 2001 i 2000 była taka sama – 8 (3%).
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Tablica: Liczba Sekretariatów NKP

ZN
1

ZBD
ZRC
ZEL
ZHG
ZIT
ZPL
ZMC
ZOŚ
WSO
Razem

Ogólna liczba Sekretariatów
przyporządkowanych do ZN
( w tym powierzonych na
podstawie art.14)
2001
2000
2
3
33
32
53 (1)
53 (1)
40 (3)
38 (3)
29 (1)
29 (1)
15 (1)
15 (1)
14
14
55 (2)
55 (2)
31
30
2
2
272 (8)
268 (8)

Liczba sekretariatów umiejscowionych :
w ZN
2001
4
12
22
19
7
7
5
18
24
114

na zewnątrz
2000
5
11
20
17
7
7
5
16
22
105

2001
6
21
31
21
22
8
9
37
7
2
158

2000
7
21
33
21
22
8
9
39
8
2
163

W trakcie roku dokonano 6 zmian umiejscowienia sekretariatów, wszystkie
przejęło Biuro PKN - NKP nr 298 - ZBD; NKP nr 37 i 90 - ZCR ; NKP nr 46 i 50 –
ZMC; NKP nr 191 –ZOŚ. Przejmowanie sekretariatów Komisji przez Biuro PKN następowało w wyniku rezygnacji jednostek zewnętrznych, które dotychczas prowadziły tę
działalność. Wiąże się to z brakiem środków finansowych koniecznych do prowadzenia sekretariatów przez jednostki zewnętrzne.
W ramach przekazywania innym jednostkom prowadzenia Sekretariatów NKP na
podstawie art. 14 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji, prowadzono
współpracę z 6 jednostkami:
- Instytutem Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (Kraków)- 2 sekretariaty,
- Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Producentów, Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych (Warszawa)- 1 sekretariat,
- Przemysłowym Instytutem Maszyn Budowlanych (Kobyłka k/Warszawy- 1 sekretariat
-Schneider Electric Polska Sp. z o. o (Warszawa) 2 sekretariaty,
-Wojskowym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Służby Materiałów Pędnych i Smarów (Warszawa)- 1 sekretariat,
-Związkiem Banków Polskich (Warszawa)- 1 sekretariat.
b) Sprawy personalne
Wg stanu na 31.12.2001r. w skład wszystkich NKP wchodziło 5258 osób, w tym
funkcje Przewodniczących, Zastępców Przewodniczących i Sekretarzy pełniło ogółem 700 osób.
Zmiany personalne w NKP w roku 2001 (2000) przedstawia poniższe zestawienie:
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Przewodniczący
Zastępcy Przewodniczących
Sekretarze
Członkowie

Powołania
18
(13)
10
(11)
35
(33)
370 (372)

Odwołania
17
(13)
18
(16)
32
(32)
400 (474)

Liczne zmiany w składach osobowych NKP stwarzają sytuację niesprzyjającą ciągłości i płynności prac Komisji.
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IV. WYKONANIE BUDŻETU
Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w 2001 roku podane są w załącznikach nr 1 i 2.
1. Dochody budżetowe
Plan i wykonanie dochodów budżetowych podano w załączniku nr 1.
Dochody Komitetu są dochodami niepodatkowymi i dotyczą wyłącznie działu 75002 –
Polski Komitet Normalizacyjny.
Dochody pochodzą z następujących źródeł:
1) Sprzedaż usług w zakresie informacji normalizacyjnej (kwota 193 tys. zł); dochody
są opłatami za usługi polegające na wypożyczaniu norm, sprzedawaniu kopii
projektów Polskich Norm, sporządzaniu zestawień tematycznych, udzielaniu informacji o tłumaczeniach norm, dochody pochodzą także ze sprzedaży wydawnictw własnych (tłumaczenia przewodników ISO/IEC, Międzynarodowa Klasyfikacja Norm ICS itp.). Wykonanie planu zależy od bieżącego popytu na informacje o
normach.
2) Wpłata nadwyżek środków specjalnych (kwota 1.651 tys. zł); przekroczenie planu
wpłat zostało spowodowane: większą od spodziewanej wpłatą rozliczeniową za
2000 r. dokonywaną w I kwartale 2001 r. (plan: 300 tys. zł, rzeczywiście wpłacono: 845 tys. zł), zmianą – w stosunku do kwoty planowanej w ustawie budżetowej - zasad dokonywania wpłat z przychodów 2001 r. środków specjalnych (wg
ustawy budżetowej na 2001 r. plan wpłat wyniósł 15 % od przychodów tj. 552 tys.
zł, natomiast ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w
2001 r. podwyższyła odpis do wysokości 18,5 % przychodów, tj. 681 tys. zł), nieplanowaną wpłatą 125 tys. zł z tytułu zaległości za 2000 r.
3) Pozostałe dochody (w łącznej kwocie 300 tys. zł) to:
- sprzedaż linii światłowodowej – 166 tys. zł,
- wpływy z tytułu udzielenia zezwolenia na rozpowszechnianie Polskich Norm drogą elektroniczną, wpływy z tytułu udzielenia zgody na kopiowanie Polskich Norm
i na stosowanie na wyrobach znaku zgodności z Polską Normą – 110 tys. zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody.
2. Wydatki budżetowe.
Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2001 r. podano w załączniku nr 2.
W 2001 r. Polski Komitet Normalizacyjny był jedyną jednostką realizującą budżet w
ramach części 65.
Komitet finansuje swoje zadania z działu 750 – Administracja publiczna (rozdziały:
75000 – Integracja z UE i 75002 – Polski Komitet Normalizacyjny) i z działu 752 –
Obrona narodowa. Podstawowe zadania merytoryczne omówiono w częściach I, II i
III sprawozdania.
Plan wydatków budżetowych PKN wg ustawy budżetowej na 2001 r. wynosił 27.063
tys. zł. W 2001 r. nie było zwiększeń wydatków z tytułu przeniesień z rezerw celo
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wych ani z rezerwy ogólnej. Natomiast Prezes PKN dokonał przeniesień planowanych wydatków budżetowych, w granicach uprawnień przewidzianych ustawą z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, na łączną kwotę 7.210 tys. zł nie
zwiększając ogólnej sumy planowanych wydatków budżetowych. W ramach tych
przeniesień dokonano m. in. następujących zmian:
przesunięto z § 3030 do § 4300 kwoty ( 5.391 tys. zł) przeznaczone na umowy
zlecenia i umowy o dzieło (dotyczy opracowań normalizacyjnych), co było
skutkiem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9
maja 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U Nr 47, poz.
501),
zwiększono § 3030 o 1.154 tys. zł celem sfinansowania wydatków związanych z obsługą (poczta, telefony, czynsze) i zorganizowania narady przewodniczących normalizacyjnych komisji problemowych (przesunięto środki z innych paragrafów wydatków)
przesunięto niewykorzystane 105 tys. zł z § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie
roczne – do § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.
W wyniku blokady wydatków wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
23 października 2001 r. środki w dyspozycji zmniejszyły się o 1.735 tys. zł, tj. do
kwoty 25.328 tys. zł. Środki te otrzymano z Ministerstwa Finansów i w całości wydano (zwrócono tylko 38 zł).
W ramach rozdziału 75000 – Integracja z UE wydano łącznie 4.313 tys. zł. Środki
przeznaczono na prace normalizacyjne polegające na włączeniu norm europejskich
do zbioru Polskich Norm (4.006 tys. zł), na składki do europejskich organizacji normalizacyjnych i podróże zagraniczne (299 tys. zł) i na zakup normalizacyjnej bazy
danych Justis Celex (8 tys. zł).
W ramach rozdziału 75002 – Polski Komitet Normalizacyjny wydano 21.015 tys. zł.
Struktura wydatków jest następująca:
-

wynagrodzenia ogółem
koszty pochodne od wynagrodzeń
prace normalizacyjne dotyczące tzw. norm własnych (nie europejskie)
działalność wydawnicza
wydatki na informację, dokumentację i organizację sprzedaży
szkolenia pracowników (nauka języków, kursy)
współpraca międzynarodowa (składki do organizacji międzynarodowych, podróże służbowe)
wydatki na informatykę
wydatki na utrzymanie (zakupy materiałów i wyposażenia, czynsze, remonty, energia itp.)
razem wydatki bieżące
wydatki majątkowe

9.474 tys. zł
2.197 tys. zł
1.767 tys. zł
932 tys. zł
156 tys. zł
161 tys. zł
604 tys. zł
403 tys. zł
4.654 tys. zł
20.348 tys. zł
667 tys. zł

Struktura wydatków w 2001 r. jest zasadniczo podobna do wydatków w 2000 r.
Wydatki majątkowe dotyczyły wyłącznie zakupów inwestycyjnych: okablowania
strukturalnego za 245 tys. zł, zakupu komputerów i sprzętu peryferyjnego za 146 tys.
zł i innych.
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Zatrudnienie ogółem: plan – 318 etatów, wykonanie – 309 etatów.
Stan zobowiązań: na 31 grudnia 2000 r. – 637,2 tys. zł, na 31 grudnia 2001 r. –
184,6 tys. zł.
3. Gospodarka pozabudżetowa.
Gospodarka pozabudżetowa w 2001 r. była prowadzona wyłącznie w formie środków specjalnych
W 2001 r. środki specjalne funkcjonowały jako:
1) Prace normalizacyjne związane w szczególności z wprowadzaniem norm europejskich do Polskich Norm - w ramach tego środka specjalnego finansowane były
opracowania normalizacyjne na indywidualne zamówienia.
2) Przygotowania do sprzedaży oraz dystrybucji norm i innych produktów normalizacyjnych - dochodami środka są wpływy za sprzedane normy, miesięcznik
NORMALIZACJA i inne produkty normalizacyjne a kosztami przygotowania do
sprzedaży i koszt zakupu norm zagranicznych.
3) Szkolenia normalizacyjne - w ramach tego środka finansowane są szkolenia w
zakresie wiedzy o normach i opracowywania norm. Koszty szkoleń pokrywane są
z opłat pobieranych od uczestników.
4) Dobrowolne wpłaty na dofinansowanie działalności normalizacyjnej - przychodami
są dobrowolne wpłaty ofiarodawców na finansowanie działalności normalizacyjnej.
Łączne przychody środków specjalnych:
a) plan:
b) wykonanie

3.690 tys. zł
4.874 tys. zł

Łączne koszty środków specjalnych:
a) plan:
b) wykonanie:

3.000 tys. zł
3.552 tys. zł

Łączna wpłata do budżetu:
a) plan:
b) wykonanie:

852 tys. zł
1.651 tys. zł

Koszty środków specjalnych nie obejmowały wynagrodzeń.
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Załącznik Nr 1
Dochody budżetowe w 2001 r.
Polski Komitet Normalizacyjny (cz. 65)
w tys. zł

Wyszczególnienie

1
Ogółem część
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75002 – Polski Komitet
Normalizacyjny
w tym:
- sprzedaż usług w zakresie informacji
normalizacyjnej
- wpłata nadwyżek środków specjalnych
- pozostałe dochody

Ustawa
budżetowa
na 2001 r.
2
1.272
1.272

Plan po
Wykonanie
zmianach
w 2001 r.
na 2001 r.
3
4
1.272
2.144
1.272
2.144

%
4:3
5
168,6
168,6

1.272

1.272

2.144

168,6

170

170

193

113,5

852
250

852
250

1.651
300

193,8
120,0
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Wydatki budżetowe w 2001 r. - Polski Komitet Normalizacyjny (cz.65)
Załącznik nr 2

Wyszczególnienie

1
Ogółem część
z kwoty ogółem
sfinansowano wydatki w dziale:
750 - Administracja publiczna
z tego:
Rozdział 75000
- Integracja z UE
- Wydatki bieżące w tym:
- świadczenia na rzecz osób
fizycznych
- pozostałe wydatki bieżące
Rozdział 75002 Polski Komitet Normalizacyjny
- Wydatki bieżące w tym:
- świadczenia na rzecz osób
fizycznych
- wynagrodzenia i uposażenia
oraz koszty pochodne
- pozostałe wydatki bieżące
- Wydatki majątkowe
752 – Obrona narodowa
z tego:
Rozdział 75212
- pozostałe wydatki obronne
w tym
- wydatki bieżące

Ustawa
budżetowa na
2001 r.
2
27 063

Blokada wydatków
z tego:
Budżet
ŚwiadWydatki
po zmiaRozlibieżące
Dotacje i czenia na
Wydatki
nach
czenia
rzecz
jednostek
submajątOgółem
2001 r.
z banosób fibudżetowencje
kowe
kami
zycznych
wych
3
4
5
6
7
8
9
27 063
1 735
200
1 502
33
200

1 499

Budżet po
Obsługa zmianach z Wykonanie
uwzgl. blo2001 r.
długu
kad (3-4)
publicznego
10

%%
12:11

11
25 328

12
13
25 328 100,00

25 328

25 328 100,00

27 060

27 060

1 732

5 744

5 694

1 381

1 381

4 313

4 313 100,00

5 074
670

1 382
4 312

1 381

1 381

1 382
2 931

1 382 100,00
2 931 100,00

21 316
20 576

21 366
20 666

351
318

200
200

21 015
20 348

21 015 100,00
20 348 100,00

2 432
11 493

942
11 461

200

200

742
11 461

742 100,00
11 461 100,00

6 651
740
3

8 263
700
3

118
33
3

118

8 145
667

8 145 100,00
667 100,00

3

3

3

3

3

3

3

3

118
118

33

w tys. zł

33

33
3
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