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Szanowny Panie, 

 
Odpowiadając na Pana wniosek przesłany pocztą elektroniczną dnia 26 czerwca  

2016 r. wyjaśniam, że  zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji  

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483) Polskie Normy nie stanowią informacji publicznej i nie 

podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie  

do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.). Powyższe zostało 

potwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny, który wyrokiem z dnia 31 maja 2004 r., 

sygn. akt OSK 205/04, orzekł, iż Polskie Normy nie stanowią informacji publicznej i nie 

podlegają udostępnieniu na wniosek zainteresowanego w trybie określonym w art. 14 ustawy 

o dostępie do informacji publicznej, jeżeli informacja ma dotyczyć Polskiej Normy  

w rozumieniu przepisów ustawy o normalizacji.  

Ponadto zgodnie z art. 5 ust 5 ustawy o normalizacji Polskie Normy są chronione 

prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują 

Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN). 

Art. 6 ustawy o normalizacji wskazuje, że wyżej opisana ochrona Polskich Norm odnosi 

się również do innych niż Polskie Normy dokumentów normalizacyjnych zatwierdzonych przez 

krajową jednostkę normalizacyjną, przy czym dokumenty takie mogą zostać zachowane  

w języku oryginału. Dotyczy to również projektów Polskich Norm. 

Biorąc powyższe pod uwagę nie istnieje możliwość przekazania Panu kopii treści 

dokumentu PN-EN ISO 13688:2013-12 w wersji polskiej Odzież ochronna - Wymagania ogólne. 

Polskie Normy są dokumentami technicznymi do dobrowolnego stosowania, które  

są powszechnie dostępne jednak nie są dokumentami bezpłatnymi. Każdy zainteresowany 

może bezpłatnie zapoznać się z treścią Polskiej Normy w czytelniach w Warszawie, Łodzi  

i Katowicach lub  nabyć ją w formie, która jest najdogodniejsza do jej wykorzystania: papier, 

plik na CD, plik do wysłania lub pobrania lub plik w formacie obrazkowym do czytania. 

Szczegóły pod adresami internetowymi:  https://sklep.pkn.pl/  i http://www.pkn.pl/produkty-i-

uslugi-normalizacyjne . 

 

 

 

        Z poważaniem 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

dr inż. Tomasz Schweitzer 
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