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PLAN DZIAŁANIA
KT 110
ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
STRESZCZENIE
Głównym celem KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich jest adaptacja i nowelizacja
norm dotyczących wymagań fizykochemicznych, metod analitycznych, oraz wymagań
zarówno ilościowych jak i jakościowych zakresie surowców i przetworów zielarskich.
Normy będące podstawą działalności KT 110 wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa
zajmujące się produkcją, obrotem i wykorzystywaniem surowców i przetworów zielarskich
oraz przez laboratoria badawcze, kontrolne i usługowe.
Korzyści z działalności KT 110 dotyczą: producentów ziół, polskiego przemysłu zielarskiego,
firm zajmujących się dystrybucją produktów zielarskich i suplementów diety, umożliwiając
normalizację i standaryzację surowców i przetworów zielarskich. KT 110 zajmuje się
udziałem w powstawaniu norm i dokumentów normalizacyjnych na poziomie regionalnym
i międzynarodowym, znajdujących się w jego zakresie tematycznym. Dba również
o zapewnienie aktualności zbioru PN dotyczących surowców i przetworów zielarskich,
w ramach przeprowadzanego przez PKN, rok rocznie systematycznego przeglądu PN.
Priorytety pracy KT 110 obejmują m.in. utrzymywanie stałego kontaktu i współpracy
z europejską organizacją normalizacyjną: CEN/SS C01 Food Products oraz
międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi: ISO/TC 34 Food products ,
ISO/TC 34/SC 7 Spices, culinary herbs and condiments (członkostwo "O" – observer),
ISO/TC 54 Essential oils (członkostwo "O"- observer).
Współpraca z tymi organizacjami polega na śledzeniu postępu prac normalizacyjnych,
głosowaniu nad nowymi i nowelizowanymi projektami oraz wdrażania do Polskich Norm
Norm Europejskich i Międzynarodowych. Normy o szczególnym znaczeniu dla branży
powinny być możliwe szybko przygotowywane w polskiej wersji językowej.
Normalizacja pozwala na wytworzenie produktu wystandaryzowanego, który spełnia
wymagania techniczne oraz wymagania i oczekiwania wykreowane przez klienta. Z tego
powodu wpływa na poprawę jakości oferowanego produktu. Kluczowym celem
normalizacji jest ułatwienie swobodnego przepływu szerokiej gamy produktów, dóbr
i usług, dzięki harmonizacji technicznej wymagań zarówno na szczeblu UE, jak i na
szczeblu krajowym.
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ŚRODOWISKO BIZNESOWE KT
1.1 Opis środowiska biznesowego
Na działalność gospodarczą objętą zakresem KT znaczący wpływ mają następujące
uwarunkowania polityczne, gospodarcze, techniczne, prawne, społeczne i/lub
aspekty regionalne/międzynarodowe:
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Na działalność gospodarczą objętą zakresem KT znaczący wpływ mają następujące
uwarunkowania polityczne, gospodarcze, techniczne, prawne, społeczne i/lub
aspekty regionalne/międzynarodowe:
W ostatnich latach nastąpił olbrzymi rozwój upraw roślin zielarskich i przemysłu
zielarskiego ze względu na zwiększone zainteresowanie świata medycznego
i konsumentów indywidualnych leczeniem niekonwencjonalnym, zielarskim. Olbrzymie
znaczenie zyskało też stosowanie suplementów diety jako metody wspomagania
leczenia konwencjonalnego.
Zioła, przetwory zielarskie i suplementy diety stosowane są obecnie nader często
w profilaktyce chorób cywilizacyjnych ze względu na olbrzymią gamę zawartych
w nich substancji leczniczych, które nie wykazują działań ubocznych,
w przeciwieństwie do leków konwencjonalnych.
Rozwój metod analitycznych pozwalających identyfikować większość substancji
leczniczych i szkodliwych dla zdrowia w roślinach , produktach zielarskich
i suplementach diety, powodując wprowadzanie nowych norm i metod analitycznych
zwiększając bezpieczeństwo ich stosowania. Stwarza to konieczność ciągłej
weryfikacji metod i standaryzacji w/w produktów. Powoduje również konieczność
dopasowania norm do wymogów prawa unijnego i krajowego.
Rozwojem normalizacji zainteresowani są przede wszystkim producenci ziół, przemysł
zielarski, farmaceutyczny, kosmetyczny i spożywczy, dla których najważniejszą rzeczą
jest uzyskanie produktów o wysokim standardzie jakości.
1.2 Wskaźniki ilościowe dotyczące środowiska biznesowego
Obecnie rośliny zielarskie w Polsce uprawiane są na powierzchni blisko 30 tys.
hektarów. Produkcja ziół w Polsce wynosi około 20 tys. ton rocznie, na co składa się
20 % pozyskiwanych ze środowiska naturalnego oraz 80 % uprawianych. W uprawie
znajduje się obecnie ok. 70 gatunków roślin leczniczych, ale liczba ta w ostatnich
latach wzrasta.
Ok. 70 % skupowanych surowców zielarskich jest przeznaczona na rynek krajowy do
dalszego przetwórstwa. Pozostała część jest eksportowana głównie na rynek krajów
Unii Europejskiej. Coraz większe jest zapotrzebowanie na produkty zielarskie
pochodzące z gospodarstw ekologicznych. W Europie krajami wiodącymi w tej
dziedzinie są Austria i Szwajcaria. W krajach tych udział gospodarstw ekologicznych
zajmujących się uprawą ziół stanowi 8 %-10 % [http://www.farmer.pl/biznes/ronictwoekologiczne/wzrasta-popyt-na-ekologiczne-surowce-zielarskie,29629.html15-07-2011]
Prognozuje się, że w najbliższych latach najważniejszym kierunkiem rozwoju nadal
będą leki roślinne. Bardzo dynamicznym kierunkiem rozwoju będą również produkty
spożywcze (nutraceutyki) i kosmetyczne (kosmeceutytki). Coraz większym
zainteresowaniem cieszą się także różnej formy zielarskie artykuły spożywcze,
np. herbatki, ekstrakty ziołowe.
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OCZEKIWANE KORZYŚCI Z REALIZACJI PRAC KT
Realizacja zadań KT 110 powinna rozszerzyć i usprawnić normalizację w sektorze
produkcji, przetwarzania i dystrybucji roślin i produktów zielarskich. Powinna zapewnić
ujednolicenie norm fizykochemicznych, metod analitycznych, oraz wymagań
zarówno ilościowych jak i jakościowych zakresie surowców i przetworów zielarskich.
Skutkiem działalności KT 110 powinno być przyczynianie się do zwiększenia
bezpieczeństwa produktów roślinnych i przetworów zielarskich.
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CZŁONKOSTWO W KT
Każdy podmiot krajowy zainteresowany daną tematyką ma prawo zgłosić chęć
uczestnictwa w KT i po spełnieniu wymogów proceduralnych (procedura Z2-P3
w powiązaniu z Z2-P1) stać się członkiem KT. Każdy członek KT realizuje zadania KT
poprzez swoich reprezentantów.
Aktualny skład KT jest podany na stronie www.pkn.pl, w Wykazie OT.
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CELE KT I STRATEGIA ICH REALIZACJI
4.1. Cele KT


opiniowanie norm i innych dokumentów normalizacyjnych, udział w okresowych
przeglądach norm, ewentualny udział ekspertów w pracach grup roboczych tych
organizacji,



dokonywanie systematycznych przeglądów PN – zapewnianie aktualności zbioru
PN,



opracowywanie nowych i nowelizacja istniejących PN oraz tłumaczenie Norm
Europejskich, Międzynarodowych w przypadku zgłoszenia zainteresowania przez
przedsiębiorstwo, organizację branżową lub inne podmioty,



przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa produktów oraz zapewnienia
zdrowia konsumentów.

4.2. Strategia ustalona do osiągnięcia celów KT
W celu osiągnięcia powyższych celów KT 110 realizuje następującą strategię:


aktywne poszukiwanie sponsorów do realizacji prac normalizacyjnych, głównie
spośród producentów przetworów zielarskich oraz organizacji branżowych,



aktywne poszukiwanie wykonawców prac normalizacyjnych,



określenie niezbędnej współpracy z innymi KT/KZ



aktywny udział w tworzeniu Norm Europejskich i Międzynarodowych.
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4.3. Aspekty środowiskowe
Działalność KT 110 nie wpływa bezpośrednio na aspekty środowiskowe, w tym na
ochronę środowiska.
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA REALIZACJĘ PROGRAMU PRAC KT I WPROWADZANIE
NOWYCH TN DO PROGRAMU PRAC
Każdy zainteresowany ma możliwość zgłaszania tematów normalizacyjnych (TN)
wypełniając Karty nowego tematu (KNT) lub Karty propozycji tematu
normalizacyjnego (KPT).
Każdy zgłoszony TN jest wprowadzany do programu KT. KT decyduje o kontynuacji lub
zaniechaniu tematu normalizacyjnego.
W programie prac prezentowane są wszystkie TN będące aktualnie w opracowaniu.
Program prac KT znajduje się na stronie www.pkn.pl , w Wykazie OT, po wybraniu
numeru właściwego KT.
Drugi element numeru tematu normalizacyjnego wskazuje numer Podkomitetu
Technicznego opracowującego temat, np. numer tematu normalizacyjnego
XXX.1.XXXX oznacza wykonywanie w KT XXX PK 1 (Podkomitecie Technicznym nr 1
Komitetu Technicznego XXX). Jeżeli drugi element przyjmuje wartość zero oznacza to,
ze TN jest opracowywany w KT.
Czynniki, które mogą mieć negatywny wpływ na działalność KT 110 to m.in.:
 brak aktywnego, w tym finansowego, zaangażowania środowiska biznesowego
w prowadzeniu prac normalizacyjnych,
 brak, w niektórych zakresach tematycznych - ekspertów mogących ocenić
poprawność postanowień projektu normy lub innego dokumentu
normalizacyjnego.
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WYKAZ PROPOZYCJI TEMATÓW NORMALIZACYJNYCH, DLA KTÓRYCH KT PRZEWIDUJE
POZYSKANIE ZAMAWIAJĄCYCH W RAMACH PRAC NA ZAMÓWIENIE
Aktualnie brak jest zainteresowanych finansowaniem prac na zamówienie.

