AKTUALNOŚCI

Ankieta powszechna jako element procesu
opracowywania Polskiej Normy
Proces opracowywania Polskich Norm przeprowadzany jest w Komitetach Technicznych, w skład których
wchodzą eksperci reprezentujący członków KT. Rola Polskiego Komitetu Normalizacyjnego polega przede
wszystkim na organizacji tego procesu, m.in. na przestrzeganiu procedur opracowania norm i przyjętych przez
Komitet Techniczny harmonogramów pracy. Polski Komitet Normalizacyjny prowadzi również nadzór nad
spójnością tematyki i terminologii oraz organizuje ankietę powszechną.
Skrócony przebieg opracowania Polskiej Normy obejmuje następujące etapy i zadania:

Etap: 10 – Propozycja normy

Etap: 20 – Projekt roboczy

Opiniowanie i akceptacja przez KT

Powołanie grupy projektowej i prowadzącego temat
(lidera grupy)

Notyfikacja w CEN lub CENELEC

Opracowanie projektu roboczego
Przyjęcie i uzgodnienie projektu roboczego w grupie
projektowej

Etap: 30 – Projekt do ankiety

Etap: 40 – Projekt do zatwierdzenia

Rozesłanie projektu roboczego do opiniowania przez KT

Ogłoszenie ankiety powszechnej przez PKN

Zorganizowanie uzgodnienia projektu w KT

Przeprowadzenie ankiety adresowanej przez PKN

Uzgodnienie projektu do ankiety w KT

Sporządzenie zestawienia uwag z ankiety i określenie
stanowiska KT do uwag

Przyjęcie projektu do ankiety w KT

Przyjęcie projektu do zatwierdzenia w KT
Przekazanie projektu do zatwierdzenia do PKN

Etap: 50 – PN do publikacji

Etap: 60 – PN do rozpowszechniania

Skierowanie projektu do zatwierdzenia

Drukowanie PN

Zatwierdzenie PN

Ogłoszenie PN

Przy opracowywaniu PN przestrzegana jest zasada powszechnego opiniowania projektu PN.
Opiniowanie powszechne ma miejsce po uzgodnieniu treści merytorycznej PN w KT. Projekty Polskich
Norm są przedstawiane do opinii konsumentom, użytkownikom, odbiorcom, producentom, wykonawcom
lub zrzeszającym ich organizacjom oraz właściwym
organom kontroli i nadzoru. Projekty PN poddawane
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są ankiecie powszechnej poprzez podawanie do
publicznej wiadomości następujących informacji:
• numer KT, numer prPN oraz tytuły w języku polskim i angielskim;
• data zakończenia ankiety;
• numery norm zastępowanych i wprowadzanych;
• liczba stronic dokumentu.
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Ankieta powszechna ogłaszana jest na stronie internetowej PKN. Dostęp do aplikacji ma każdy użytkownik
strony internetowej www.pkn.pl

W ostatnim czasie PKN znacznie zwiększył funkcjonalność i użyteczność aplikacji do ogłaszania ankiety
powszechnej PN. Obecnie podstawową zaletą jest możliwość zgłaszania uwag do projektu normy poprzez
aplikację oraz możliwość podglądu treści dokumentu. Prawa autorskie do projektu należą do PKN, dlatego
podgląd dokumentu jest zabezpieczony zarówno przed drukowaniem, jak również rozpowszechnianiem.
Istnieje również (tak jak dotychczas) możliwość kupna projektu przez zainteresowanych, w tym celu należy
skontaktować się z Wydziałem Sprzedaży i Marketingu PKN.
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W przypadku chęci zgłoszenia uwag do projektu przez zainteresowanych aplikacja wymaga podania
niezbędnych danych identyfikujących zainteresowanego oraz danych kontaktowych:
• imię i nazwisko
• nazwę reprezentowanej instytucji
• adres e-mail.
Każda zgłoszona uwaga jest automatycznie zapisywana w zestawieniu uwag generowanym przez system
informatyczny PZN. Wszystkie uwagi, które wpłyną w ramach ankiety, analizowane są przez KT, które podejmują ostateczną decyzję co do treści projektu. Osoby zgłaszające uwagi powiadamiane są przez KT o tym,
czy dana uwaga została przyjęta i wprowadzona do projektu.

Formatka do zgłaszania uwag do projektu Normy
Europejskiej prPN-EN

Formatka do zgłaszania uwag do projektu PN własnej

Ważną zasadą stosowaną przy opracowywaniu Polskich Norm jest uzyskanie konsensu co do treści merytorycznej projektu PN w KT. Konsens powinien być osiągnięty na etapie opracowania PN do ankiety oraz do
zatwierdzenia, powinien być również udokumentowany.
Polska Norma jest zatwierdzana przez Prezesa PKN. Warunkiem zatwierdzenia jest osiągnięcie konsensu,
o którym mowa wyżej, a także stwierdzenie zgodności opracowania normy z przepisami wewnętrznymi PKN
w tym przeprowadzenie przez PKN ankiety powszechnej każdego projektu. Zatwierdzona PN jest publikowana.
J.K.
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