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Lp.  Nazwa Data Dziennik Ustaw ����� ���� ��!"#$" 

1. Ustawa   Z����������	
��������	� Dz. U. nr 169 poz. 1386 O normalizacji  

2. �%&'%�&()&� *�� 
Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa 
Z dnia 4 marca 1999r. Dz. U. nr 169 poz. 1386 

� ���	�����������
���stosowania niektórych polskich 
norm 

Stosowanie 
niektórych 

polskich norm 
3. 

�%&'%�&()&� *�� 
Ministra Infrastruktury Z dnia 2 grudnia 2002r. Dz. U. nr 209 poz. 1780 

� � ��	����� ��	�������� polskich jednostek 
�	����
��������� �������������� ��� ����������

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

Aprobaty 
techniczne 

4a Z dnia 29 lipca 2003r. M.P. nr 46 poz. 693 W sprawie wykazu norm zharmonizowanych 

4b Z dnia 19 grudnia 2003r. M.P. z 2004r. nr 7 poz. 
117 

W sprawie wykazu norm zharmonizowanych 

4c 

Obwieszczenie 
prezesa PKN 

Z dnia 6 kwietnia 2003r. M.P. nr 17 poz. 297 W sprawie wykazu norm zharmonizowanych 

Wykaz norm 
zharmonizowa-

nych 

5. Rozporz()&� *�� 
Rady Ministrów Z dnia 23 grudnia 2002r. Dz. U. nr 209 poz. 1780 
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funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm  
i aktów prawnych 

6. 
�%&'%�&()&� *� 
Rady Ministrów Z dnia 6 kwietnia 2004r. Dz. U. nr 65 poz. 597 
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funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm  
i aktów prawnych 

Notyfikacja 
norm 

7. 
�%&'%�&()&� *�� 
Rady Ministrów Z dnia 2 kwietnia 2004r. Dz. U. nr 70 poz. 636 
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��	��� ����������� �����	 �"���������#���� 	���������� 
i laboratoriów 

$� ���������!� �– 
system oceny 
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8a �%&'%�&()&� *�� 
Rady Ministrów Z dnia 14 kwietnia 2004r. Dz. U. nr 87 poz. 811 W sprawie rejestru wyrobów niezgodnych  

z zasadniczymi wymaganiami 
8b �%&'%�&()&� *�� 

Rady Ministrów Z dnia 14 kwietnia 2004r. Dz. U. nr 87 poz. 812 � ���	��������������	
��!������"�	�������� ��
������

systemu kontroli wprowadzonych do obrotu 
8c 

�%&'%�&()&� *�� 
Rady Ministrów Z dnia 14 kwietnia 2004r. Dz. U. nr 87 poz. 813 
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z zatrzymaniem wyrobów, co, do których� �� ������
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System kontroli 
wyrobów 

wprowadzonych 
do obrotu 

 


