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PLAN DZIAŁANIA
KT 243
ds. Symboli i Znaków Graficznych

STRESZCZENIE
Komitet Techniczny nr 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych, działający w ramach
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ma za zadanie organizowanie działalności
normalizacyjnej w ramach swojego zakresu tematycznego zgodnie z rozwiązaniami
europejskimi i międzynarodowymi.
KT nr 243 jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy międzynarodowej i regionalnej
z komitetem technicznym ISO/TC 145 Symbole graficzne i sektorem CEN/SS F16.
KT nr 243 obejmuje swoim działaniem następujące zagadnienia:





ogólne zasady tworzenia symboli graficznych,
symbole informacji publicznej,
barwy i znaki bezpieczeństwa,
koordynację prac normalizacyjnych w zakresie symboli i znaków graficznych
prowadzonych przez inne komitety techniczne.

Symbole graficzne istnieją we wszystkich obszarach ludzkiej działalności, np.:






w miejscu pracy,
w domu,
w budynkach użyteczności publicznej,
na terenach prywatnych,
w turystyce światowej.

Symbole graficzne widoczne na etykietach praktycznie pojawiają się na każdym sprzęcie
i produktach.
Symbole graficzne muszą być spójne, dobrze zaprojektowane, aby były czytelne
i rozpoznawalne na całym świecie.
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ŚRODOWISKO BIZNESOWE KT
1.1 Opis środowiska biznesowego
KT nr 243 jest komitetem horyzontalnym koordynującym prace w zakresie rozwoju
normalizacji symboli graficznych i znaków bezpieczeństwa oraz zasad ich
projektowania.
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Działalność normalizacyjna KT 243 odbywa się na rynku, na którym:
 Istnieje coraz większe zainteresowanie organów prawodawczych w zakresie
bezpieczeństwa w miejscu pracy i w miejscach publicznych.
 Istnieją ugruntowane zasady projektowania znaków bezpieczeństwa dla
identyfikacji zagrożenia np. znaki zakazu, które są niezbędne do ochrony
pracowników i ogółu społeczeństwa.
 Istnieje nieodparta konieczność, aby odpowiedzieć na potrzeby osób
niepełnosprawnych i uznawania, że dobrze opracowane symbole graficzne mogą
być istotnie pomocne osobom z zaburzeniami widzenia lub poznawczymi.
 Istnieje potrzeba konsekwentnego stosowania symboli graficznych w budynkach
użyteczności publicznej, takich jak szpitale, obiekty rekreacyjne, hotele, itp. W celu
przekazania informacji do publicznej wiadomości.
 Istnienie ujednoliconych symboli i znaków graficznych dla potrzeb przemysłu,
organów prawodawczych, grup interesu publicznego (pracowników, klientów,
dostawców, kontrahentów, konsumentów i społeczności lokalnych) i wszystkich
innych podmiotów, które są niezależne od języka.
1.2 Wskaźniki ilościowe dotyczące środowiska biznesowego
Oszacowanie wielkości stosowania norm z zakresu działania KT nr 243 jest złożone.
Bardzo szerokie zastosowanie symboli graficznych w wielu branżach oznacza, że nie
jest możliwe oszacowanie całkowitej wartości rynku dotyczących symboli graficznych.
Na całym świecie jest tendencja większego wykorzystania symboli graficznych we
wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności, a wiąże to się z większą ogólnoświatową
komunikacją, globalizacją produkcji i ciągłym rozwojem turystyki.
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OCZEKIWANE KORZYŚCI Z REALIZACJI PRAC KT
Komitet Techniczny nr 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych wprowadza normy
dotyczące symboli graficznych stosowanych w różnych dziedzinach życia. Korzyści
z działalności KT to między innymi:
 zapobieganie wypadkom, ochrona przeciwpożarowa, informowanie o zagrożeniu
zdrowia i ewakuacji w sytuacji zagrożenia – dzięki stosowaniu powszechnie znanych
ujednoliconych znaków bezpieczeństwa,
 szybkie dostarczanie informacji dzięki zastosowaniu powszechnie zrozumiałych
symboli i znaków informacyjnych.
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CZŁONKOSTWO W KT
Każdy podmiot krajowy zainteresowany daną tematyką ma prawo zgłosić chęć
uczestnictwa w KT nr 243 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
Opracowywanie norm i innych dokumentów normalizacyjnych dotyczących symboli
i znaków graficznych, zgodnych z ustaleniami międzynarodowymi i europejskimi.
Cele szczegółowe:
 udział w pracach międzynarodowych i europejskich (opiniowanie projektów norm

ISO i EN, wprowadzanie Norm Europejskich i wybranych Norm Międzynarodowych
do zbioru Polskich Norm);
 terminowa (zgodna z przyjętym harmonogramem) realizacja wszystkich prac
ujętych w Programie Prac Normalizacyjnych KT 243.
4.2 Strategia ustalona do osiągnięcia celów KT





Aktywne uczestnictwo w głosowaniach wszystkich członków KT 243,
Aktywne uczestnictwo w pracach i posiedzeniach KT wszystkich członków,
Aktywne poszukiwanie źródeł finansowania tłumaczeń,
Aktywne poszukiwanie wykonawców prac normalizacyjnych.

4.3 Aspekty środowiskowe
Każdy produkt wpływa w mniejszym lub większym stopniu na środowisko we wszystkich
etapach swojego cyklu życia, począwszy od pozyskania surowców przez produkcję,
użytkowanie aż do likwidacji.
Stosowanie norm z zakresu działania KT 243 może pośrednio wpływać na środowisko
np. przez oszczędność czasu projektowania, co może prowadzić do obniżenia kosztów
produkcji.
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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 opracowanie wykonywane w PKN KT XXX PK 1 (Podkomitecie
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Technicznym nr 1 Komitetu Technicznego XXX). Jeżeli drugi element przyjmuje wartość
zero oznacza to, że TN jest opracowywany w KT.
Czynnikami mogącymi wpływać na wykonanie prowadzonych prac
normalizacyjnych oraz na wprowadzanie do programu prac nowych tematów
normalizacyjnych są m.in.:
 zaangażowanie w prace normalizacyjne przedstawicieli zainteresowanych

resortów, odpowiedzialnych za uregulowania prawne;
 zaangażowanie przedstawicieli zainteresowanych podmiotów;
 brak środków finansowych na opracowanie danej PN (w przypadku tłumaczeń,

nowelizacji);
 konieczność poszukiwania wykonawcy do opracowania danej normy.
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WYKAZ PROPOZYCJI TEMATÓW NORMALIZACYJNYCH, DLA KTÓRYCH KT PRZEWIDUJE
POZYSKANIE ZAMAWIAJĄCYCH W RAMACH PRAC NA ZAMÓWIENIE
KT 243 planuje wprowadzanie do zbioru Polskich Norm tłumaczeń Norm Europejskich
lub prace nad nowelizacją Polskich Norm własnych, jeżeli będzie zainteresowanie
zamawiających.

