PLAN DZIAŁANIA KT NR 3
DATA: 2014-09-08
Wersja: 2
Projekt uzgodniony w KT
Strona 1

PLAN DZIAŁANIA
KT 3
ds. Mikrobiologii Żywności
STRESZCZENIE
Zagadnienia dotyczące mikrobiologii żywności związane są z wieloma rynkami
krajowej i europejskiej gospodarki. Zakres tematyczny KT 3 obejmuje ogólne metody
badań mikrobiologicznych żywności i pasz, kryteria oceny i metody badań
chemicznych
środków
dezynfekcyjnych
i
antyseptycznych
stosowanych
w weterynarii.
Prace KT 3 dotyczą produkcji i handlu różnego rodzaju produktów spożywczych.
Stronami zainteresowanymi procesem normalizacji są wszystkie instytucje, które
zajmują się obrotem żywności i jakości środków spożywczych, np. producenci
żywności (duże i małe przedsiębiorstwa), instytucje handlu żywnością, państwowe
i prywatne służby kontroli żywności, instytucje ochrony konsumentów.
Dostępność standaryzowanych metod jest bardzo ważna, pomaga spełnić wymogi
w zakresie swobodnego przepływu towarów na rynku. Pozwala to na jednolite
określenia produktów żywnościowych na wspólnym rynku.
Państwowe i prywatne laboratoria kontrolujące żywność (w tym laboratoria kontroli
jakości w przemyśle spożywczym) mogą korzystać z dokumentów opracowywanych
w KT 3. Znajdują się w nich metody, które dają powtarzalne i odtwarzalne wyniki.
Korzystając z norm, analityk nie jest zmuszony do przeprowadzania czasochłonnego
i kosztownego powielania badań, ponieważ podana w normie metoda badań,
może być najbardziej odpowiednią dla danego problemu.
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OCZEKIWANE KORZYŚCI Z REALIZACJI PRAC KT
• Poprawa jakości produktów żywnościowych
• Obniżenie kosztów uzyskania wyników badań – oszczędności uzyskane w
wyniku stosowania PN
• Ułatwienie procesów handlowych dzięki precyzyjnemu opisowi produktu
• Podwyższenie jakości produktów na rynku co przekłada się na wyższy standard
życia
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CZŁONKOSTWO W KT I STRUKTURA 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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3 CELE KT I STRATEGIA ICH REALIZACJI
3.1 Cele KT
Opiniowanie norm i innych dokumentów z zakresu prac KT 3.
Terminowa (zgodna z przyjętymi harmonogramami) realizacja wszystkich prac
ujętych w Programie prac normalizacyjnych KT 3 (prPN-prEN, prPN-EN).
3.2 Strategia ustalona do osiągnięcia celów KT
 aktywne uczestnictwo w głosowaniach wszystkich członków KT 3,
 aktywne uczestnictwo w pracach i posiedzeniach KT wszystkich członków,
 uczestnictwo ekspertów w pracach komitetów technicznych europejskich,
 Weryfikacja lub wycofanie wszystkich innych norm, które są w bieżącym

programie prac KT 3 wg okresowych przeglądów,
 aktywne poszukiwanie źródeł finansowania tłumaczeń,
 aktywne poszukiwanie wykonawców prac normalizacyjnych,
 aktywny udział w procesie powstawania Norm Europejskich.

4 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA REALIZACJĘ PROGRAMU
I WPROWADZANIE NOWYCH TN DO PROGRAMU PRAC

PRAC

KT
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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.
Czynnikami mogącymi wpływać na terminowe wykonanie prowadzonych prac
normalizacyjnych oraz na wprowadzanie do programu prac nowych tematów
normalizacyjnych są m.in.:
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 brak w KT ekspertów mogących ocenić poprawność postanowień projektu

normy/innego dokumentu normalizacyjnego,
 brak

środków finansowych na opracowanie danej PN (w przypadku
tłumaczeń),
 konieczność poszukiwania wykonawcy danej normy.
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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.

