
MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI 
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ 

 

ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (22) 34 74 228, sekretariat.DWEW@mein.gov.pl,  
www.mein.gov.pl 

 
 

Warszawa,  06 lipca 2022 r. 
DWEW-WWPB.054.2.2022.ARB 
 
 
 
 

Sz. P.  
             
           
             
           
            
 
 
 
 
 

Szanowny Panie, 

odpowiadając na petycję z 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozszerzenia Polskiej 
Normy dotyczącej wymagań wobec mebli szkolnych uprzejmie wyjaśniam.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organy władzy publicznej działają  
na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że wszelkie działania organu 
administracji publicznej są oparte o wyraźnie określoną normę kompetencyjną. 
Wymóg działania organów władzy publicznej na podstawie prawa oznacza  
w szczególności nakaz podejmowania przez organy działania tylko  
w przypadkach prawem przewidzianych1. 

Jednocześnie, kompetencje przyznane Ministrowi Edukacji i Nauki nie obejmują 
określenia Polskich Norm, w tym rozszerzenia norm PN-EN 1729 - 1: 2007. 

Mając na uwadze powyższe, jak również regulacje zawarte w: 

1) ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., 
poz.  1483); 

2) zarządzeniu Nr 169 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.  
w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu 
(MP  z 2019 r. poz. 217); 

3) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą 
(Dz. U. poz. 2077 i z 2010 poz. 1316) 

Pana petycja została przekazana do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 
                                            
1 Kompetencje w zakresie klasyfikacji działów administracji rządowej oraz zadań ministra 
kierującego określonym działem administracji rządowej zawiera ustawa z dnia 4 września 1997 r. 
o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1220, z późn. zm.). 
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Ponadto uprzejmie informuję, że każdy obywatel ma możliwość zgłoszenia 
propozycji opracowania Polskiej Normy do Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego, natomiast ich stosowanie jest dobrowolne2. 
 
 

Z poważaniem  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
P. Ewa Zielińska - Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 

                                            
2 Art. 5 ust.3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji 

Wawrzyniec Roch Kowalski 

Zastępca Dyrektora 

/ – podpisano cyfrowo/ 


