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PLAN DZIAŁANIA
KT 169
ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć

STRESZCZENIE
Zakres tematyczny działalności KT 169 obejmuje: metody badań, terminologię, klasyfikację
i wymagania dla okien, drzwi, żaluzji, zamków i okuć, bram przemysłowych, handlowych,
garażowych, elementów ścian osłonowych, sufitów podwieszanych, sufitów napinanych
oraz kółek i zespołów jezdnych do urządzeń poruszanych ręcznie.
Środowisko biznesowe jest bardzo zróżnicowane, gdyż obejmuje zarówno
przedstawicielstwa dużych firm zagranicznych, producentów krajowych i producentów z
przeważającym udziałem kapitału zagranicznego jak i średnie i bardzo liczne małe firmy
krajowe, zarówno produkcyjne jak i handlowe.. Firmy zagraniczne nie angażują się w
polską działalność normalizacyjną, natomiast firmy krajowe z powodu kosztów i braku
porozumień branżowych również nie chcą uczestniczyć w ponoszeniu kosztów związanych
z tą działalnością.
Celem działania KT 169 jest szybkie przekazywanie informacji krajowym firmom
produkcyjnym i handlowym o wdrożeniach norm europejskich do normalizacji krajowej i
przypadku potrzeb dla ustanawiania krajowych przepisów administracyjnych i prac
badawczo – rozwojowych finansowanych KBN dokonywanie tłumaczeń norm
europejskich. Tłumaczenia dokonywane są również dla potrzeb laboratoriów
badawczych dokonujących oceny i dopuszczania do powszechnego stosowania w
budownictwie wyrobów zarówno producentów krajowych jak i zagranicznych.
Cele te próbuje się również urzeczywistnić przez działalność w CEN/TC oraz śledzenie i
opiniowanie przez członków KT projektów norm i innych dokumentów CEN.
Podstawowe korzyści wynikające z działalności KT to wspomaganie konkurencyjności
krajowych firm a przede wszystkim laboratoriów badawczych i ułatwienie wejścia na rynki
zagraniczne krajowym producentom z wyrobami spełniającymi normy europejskie.
Pozyskiwanie środków finansowych w ramach prac na zamówienie jest praktycznie
niemożliwe z powodu struktury właścicielskiej firm działających na ranku krajowym, braku
porozumień branżowych oraz niewielkiego potencjału krajowych małych i średnim firm.
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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:
Na działalność gospodarczą objętą zakresem KT 169 istotny wpływ mają
uwarunkowanie gospodarcze zarówno krajowe jak i zagraniczne, oraz
uwarunkowania techniczne, prawne oraz międzynarodowe.

PLAN DZIAŁANIA KT 169
DATA: 2014-10-16
Wersja: 2
Projekt uzgodniony w KT
Strona 2

Działalność Komitetu Technicznego jest ściśle związana z pracami prowadzonymi w
CEN/TC 33, CEN/TC 277, CEN/TC 357 i ISO/TC 162.
obejmuje metody badań i zasady określania wyrobów budowlanych pod kątem
bezpieczeństwa użytkowników.
Firmy, które są zainteresowane działalnością KT 169 to laboratoria badawcze,
jednostki naukowe, ośrodki certyfikacji oraz firmy produkcyjne i handlowe.
Na firmy produkcyjne składają się :
 filie koncernów międzynarodowych,
 firmy produkujące szeroki asortyment wyrobów jak: drzwi, okna, bramy,
okucia budowlane, żaluzje i zasłony, profile aluminiowe i z tworzyw sztucznych,
elementy sufitów podwieszanych i napinanych, elementy ścian osłonowych,
świetliki i wyłazy dachowe, akcesoria dachowe,
 firmy sprzedające w Polsce produkty zagraniczne do drzwi przesuwnych i
obrotowych oraz okucia stosowane na drogach ewakuacyjnych,
 firmy produkcyjno–montażowe wykorzystujące w dużym stopniu zagraniczne
wyroby i technologie.
Koncerny zagraniczne oraz przedstawicielstwa mają swoje ośrodki dyspozycyjne za
granicą, natomiast z powodu trudności finansowych innowacyjność jak i finansowanie
badań rozwojowych krajowych firm produkujących wyroby objęte działalnością KT
169 jest ograniczona i oparta głównie o dofinansowanie z środków uzyskiwanych z UE.
1.2 Wskaźniki ilościowe dotyczące środowiska biznesowego
Poniższe wskaźniki ilościowe opisują środowisko biznesowe, w celu wsparcia działań KT
poprzez zapewnienie niezbędnych danych:
Z uwagi na fakt, że produkcja i montaż budowlanych elementów otworowych i okuć
nie są wyodrębniane w zestawieniach i rocznikach statystycznych, lecz są tylko
uwzględniane w produkcji budowlanej, wskaźniki biznesowe są praktycznie nie do
ustalenia zwłaszcza, że większe firmy nie chcą udostępniać tego typu informacji a
uzyskanie takich informacji a uzyskanie ich od dużej ilości średnich i małych firm nie
jest możliwe. Stąd nie podejmujemy się nawet na szacunkowe określenie wskaźników
ilościowych w zakresie produkcji i usług. Główną rolę w zakresie objętym działalnością
KT odgrywa rynek krajowy. Część produkcji wyrobów zgodnych z dyrektywami UE i
normami CEN jest objęta eksport.
Szacunkowa liczba polskich norm z zakresu KT 169 stosowana w praktyce, zwłaszcza w
sektorach przemysłu i kwalifikacji wyrobów budowlanych, wynosi około 180.
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OCZEKIWANE KORZYŚCI Z REALIZACJI PRAC KT
Działalność KT 169 umożliwi szybkie dokonanie zmian konstrukcyjno–materiałowych i
technologii produkcji i montażu wyrobów produkowanych przez krajowe firmy
produkcyjno–montażowe oraz dostosowanie krajowych laboratoriów do wymagań i
metod badań według norm UE i przygotowanie niezbędnego wyposażenia. Stwarza to
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większą konkurencyjność zwłaszcza średnich i małych firm polskich w stosunku do firm
zagranicznych i możliwość zwiększenia eksportu.
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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
KT 169 ma dwa podstawowe cele:


szybkie udostępnianie norm i tłumaczeń norm europejskich krajowym
jednostkom badawczym i certyfikującym i producentom oraz w razie potrzeby
pomoc w ich interpretacji,



wpływanie na treść merytoryczną norm europejskich

4.2. Strategia ustalona do osiągnięcia celów KT
‒ udział w pracach Komitetów Technicznych i grup roboczych:
CEN/TC 33; CEN/TC 277; CEN/TC 357, ISO/TC 162 i w grupach roboczych,
‒ opiniowanie projektów norm europejskich,
‒ tłumaczenie, w miarę możliwości, norm europejskich na język polski, zwłaszcza norm
zharmonizowanych.
4.3. Aspekty środowiskowe
Obszar działania KT 169 nie dotyczy bezpośrednio ochrony środowiska. Pośrednio przez
racjonalizację produkcji można wpływać na lepsze wykorzystanie materiałów i
zmniejszenie zużycia energii. W wyrobach z zakresu działalności KT nie stosuje się
materiałów szkodliwych dla środowiska a w przypadkach wątpliwych wymagany jest
atest higieniczny.
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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.
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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 wpływające na realizację programu prac KT 169:
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ograniczenia środków finansowe na tłumaczenia norm europejskich na język
polski;
szerokie zróżnicowanie branż objętych działaniem KT utrudnia członkom KT
wypowiadania się na temat norm spoza obszaru ich działania.

WYKAZ PROPOZYCJI TEMATÓW NORMALIZACYJNYCH, DLA KTÓRYCH KT PRZEWIDUJE
POZYSKANIE ZAMAWIAJĄCYCH W RAMACH PRAC NA ZAMÓWIENIE
PN-B-06079:1988 – propozycja nowelizacja normy (wstępna deklaracja ITB dotycząca
finansowania prac)

