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PLAN DZIAŁANIA
KT 313
ds. Usług Ochrony Przed Szkodnikami
STRESZCZENIE
Ochrona przed szkodnikami jest istotnym elementem ochrony zdrowia publicznego
poprzez zwalczanie zagrożeń w przemyśle spożywczym oraz w innych dziedzinach
działalności człowieka. Powyższą działalnością zajmuje się w Polsce ponad 10 000
podmiotów gospodarczych. Wdrożenie normy powinno poprawić skuteczność ochrony
przed szkodnikami oraz zmniejszyć zagrożenia wynikające ze stosowania substancji
toksycznych.
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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:
Ochrona przed szkodnikami nie jest bezpośrednim, ale jest ważnym elementem
ochrony zdrowia publicznego. Ochrona ta obejmuje także zabezpieczenie przed
niszczącym działaniem szkodników wytworów technicznych oraz dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego. Odbiorcami tych usług są osoby indywidualne oraz
podmioty zajmujące się produkcją i obrotem żywnością, placówki służby zdrowia,
producenci leków i kosmetyków, muzea, administratorzy budynków mieszkalnych i
wiele innych.
Do zwalczania szkodników wykorzystuje się substancje o różnym stopniu toksyczności i
dlatego istotnym jest umiejętne ich stosowanie, które nie spowoduje zatruć ludzi ani
szkód w środowisku naturalnym. Odpowiedzialność podczas wykonywania tego
zawodu jest duża, przy prawie całkowitym braku uregulowań legislacyjnych
wymagań wobec pracowników tego sektora.
1.2 Wskaźniki ilościowe dotyczące środowiska biznesowego
Poniższe wskaźniki ilościowe opisują środowisko biznesowe, w celu wsparcia działań KT
poprzez zapewnienie niezbędnych danych:
Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 roku w Polsce jest
ponad 10 500 podmiotów gospodarczych, które w swojej działalności zgłosiły chęć
zajmowania się usługami ochrony przed szkodnikami. Są to indywidualne osoby, duże
firmy oraz podmioty, dla których ten rodzaj działalności jest jednym z wielu obszarów
prowadzenia biznesu. Należy dodać, że stale powstają nowe podmioty, a ich liczba
w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosła o 15%.
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OCZEKIWANE KORZYŚCI Z REALIZACJI PRAC KT

Norma PN-EN 16636:2015-03 Usługi ochrony przed szkodnikami - Wymagania i
kompetencje ujednolica wymagania stawiane wykonawcom usług ochrony przed
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szkodnikami, co powinno zwiększyć bezpieczeństwo i zmniejszyć zagrożenia ze strony
szkodników dla zdrowia ludności. Dla spełnienia tych celów w normie zawarte są
wymagania określające kompetencje (umiejętności) pracowników zakładów ochrony
przed szkodnikami. Spełnienie wymagań normy poprawi konkurencyjność polskich
podmiotów gospodarczych na rynku europejskim, a publikacja polskiej wersji językowej
ułatwi wdrożenie wymagań normy większej liczbie podmiotów.
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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
Celem KT jest podniesienie bezpieczeństwa i jakości usług ochrony przed szkodnikami,
poprawa konkurencyjności na rynku krajowym i europejskim, a także zwiększenie jej
dostępności dla polskich podmiotów gospodarczych.
4.2. Strategia ustalona do osiągnięcia celów KT
Cele KT zostaną osiągnięte przez przygotowanie i upowszechnianie polskiej wersji
językowej normy PN-EN 16636:2015-03.
4.3. Aspekty środowiskowe
Stosowanie normy pozwoli zmniejszyć zagrożenia dla środowiska związane z używanie
toksycznych substancji do zwalczania szkodników.

5

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
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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.
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WYKAZ PROPOZYCJI TEMATÓW NORMALIZACYJNYCH, DLA KTÓRYCH KT PRZEWIDUJE
POZYSKANIE ZAMAWIAJĄCYCH W RAMACH PRAC NA ZAMÓWIENIE
Jeśli pojawi się zapotrzebowanie na wykonanie określonych prac poparte
zobowiązaniem do ich finansowania to KT 313 weźmie to po uwagę przy planowaniu
pracy.

