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PLAN DZIAŁANIA
KT 69
ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych,
Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
STRESZCZENIE
KT 69 zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa urządzeń pomiarowych, elementów
automatyki oraz sprzętu laboratoryjnego. Zakres działania KT 69 zawiera się w nazwie
Komitetu, a jej działalność sprowadza się do normy wieloczęściowej PN-EN 61010
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych,
automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Najważniejsza jest część pierwsza
PN-EN 61010-1, zawierająca ogólne wymagania, która jest normą. Niniejsza PN-EN 610101:2011 wprowadza trzecią edycję Normy Międzynarodowej ustanowioną przez IEC w
czerwcu 2010 roku (przyjętą przez CENELEC jako EN 61010-1:2010) i ma status Polskiej
Normy. Obecnie mamy dwie wersje językowe - angielską PN-EN 61010-1:2011E oraz polską
- PN-EN 61010-1:2011P zatwierdzoną przez PKN w 2014 roku, przetłumaczoną
i opracowaną przez członków KT 69 w latach 2013/2014. Z tą normą jest powiązanych
szereg norm przedmiotowych na temat np. bezpieczeństwa urządzeń medycznych (do
wykonywania analiz, do diagnozy in vitro (IVD), do mycia i dezynfekcji, do sterylizacji itp.)
oraz bezpieczeństwa obsługi różnych innych przyrządów pomiarowych np. sond,
czujników, cęgów prądowych do pomiarów i badania obwodów elektrycznych oraz
laboratoryjnych spektrometrów z termicznym rozpylaniem i jonizacją.
1. ŚRODOWISKO BIZNESOWE KT
1.1 Opis środowiska biznesowego
Na działalność gospodarczą objętą zakresem KT znaczący wpływ mają
uwarunkowania polityczne, gospodarcze, techniczne, prawne, społeczne i/lub
aspekty regionalne/międzynarodowe. Po przekształceniach ustrojowych branża
producentów elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i sprzętu
laboratoryjnego nie wytrzymała konkurencji międzynarodowej i większość fabryk
została zlikwidowana. Pojawili się nowi producenci, zwykle o znacznie ograniczonym
zakresie produkcyjnym. Według Rocznika Statystycznego z roku 2013 wartość
produkcji sprzedanej wynosiła:
– w 2012 – 4 383 tys. zł.
2. OCZEKIWANE KORZYŚCI Z REALIZACJI PRAC KT
Działalność KT ma na celu umożliwienie producentom z branży korzystanie
z aktualnych norm wydawanych w języku polskim. Z chwilą zaniechania finansowania
tłumaczeń ze środków budżetowych (innymi KT 69 nie dysponuje) potencjalni
użytkownicy norm mogą jedynie korzystać z wersji angielskiej - Polskich Norm
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przyjętych nota uznaniową (treść normy w języku angielskim), które mają
przetłumaczone tylko tytuły i zakresu normy, co praktycznie jest bardzo niekorzystne z
punktu widzenia społeczeństwa, ze względu na bezpieczeństwo, zdrowie lub
środowisko, wsparcie przepisów prawnych w kontekście harmonizacji norm krajowych.
3. CZŁONKOSTWO W KT 69 I STRUKTURA KT 69
Każdy podmiot krajowy zainteresowany daną tematyką ma prawo zgłosić chęć
uczestnictwa w KT i po spełnieniu wymagań proceduralnych (procedura Z2-P1
w powiązaniu z Z2-P3) stać się członkiem KT. W praktyce odnotowuje się brak
zainteresowania producentów w uczestniczeniu w pracach KT. Z wielkim trudem
udało się zebrać niezbędne minimum członków. Ponadto odczuwa się brak
finansowania/przygotowania na własny koszt opracowań normalizacyjnych przez
członków KT. Reprezentanci KT, nie biorą czynnego udziału w przygotowywaniu
projektów norm na szczeblu międzynarodowym (w IEC) i regionalnym (w CENELEC),
nie opiniują dostępnych dokumentów roboczych (poza nielicznymi wyjątkami),
nie biorą udziału w głosowaniach projektów do ankiety i zatwierdzenia. Jednocześnie
istnieje liczne grono użytkowników opracowań normalizacyjnych KT 69 w języku
polskim.
Poniżej zamieszczono adres strony internetowej z aktualnym składem KT:
https://pzn.pkn.pl/kt/members/9000129251
4. CELE KT I STRATEGIA ICH REALIZACJI
4.1. Cele KT
 Możliwie pełna implementacja do zbioru Polskich Norm wszystkich nowych Norm
Europejskich publikowanych przez CENELEC/TC 66.
Przygotowanie wszystkich norm publikowanych przez CENELEC/TC 66 w polskiej wersji
językowej. W przypadku braku możliwości tłumaczenia norm na język polski sens
istnienia KT 69 jest wątpliwy. Tłumaczenie tytułów oraz zakresu norm można przydzielić
innym komitetom wykazujących prężność w działaniu.
4.2. Strategia ustalona do osiągnięcia celów KT
Dla osiągnięcia określonych celów KT zamierza przyjąć następujące cele:
 wprowadzano do zbioru polskiej wersji językowej, tj. PN-EN 61010-1:2011P;
 w miarę możliwości finansowych, wprowadzenie do programu prac KT
tłumaczenia na język polski poszczególnych części normy wieloczęściowej
PN-EN 61010 ( w 2014 roku w KT 69 została opracowana i zatwierdzona
2014-12-04 polska wersję językowa, tj. PN-EN 61010-1:2011P);
 w przyszłości przygotowanie wszystkich norm z zakresu KT 69 w polskiej wersji
językowej;
 aktywne poszukiwanie wykonawców prac normalizacyjnych;
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 aktywny udział w opracowywaniu Norm Europejskich i Międzynarodowych;
 pozyskiwanie środków finansowych (pozabudżetowych) na tłumaczenie norm.
5. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA REALIZACJĘ PROGRAMU PRAC KT I WPROWADZANIE
NOWYCH TN DO PROGRAMU PRAC
Czynniki, które mogą mieć negatywny wpływ na wprowadzenie do programu prac
nowych tematów normalizacyjnych (dotyczy opracowania normy w języku polskim)
może być ograniczenie środków budżetowych oraz całkowity brak finansowania prac
normalizacyjnych w ramach prac na zamówienie (np. ze środków środowiska
biznesowego).
Adres strony internetowej z programem prac KT 69:
https://pzn.pkn.pl/kt/info/work-program/9000129251
6. WYKAZ PROPOZYCJI TEMATÓW NORMALIZACYJNYCH, DLA KTÓRYCH KT PRZEWIDUJE
POZYSKANIE ZAMAWIAJĄCYCH W RAMACH PRAC NA ZAMÓWIENIE
W najbliższej przyszłości KT nie zna źródła pozyskiwania środków finansowych
na opracowanie Polskich Norm, ani Dokumentów Normalizacyjnych w ramach prac
na zamówienie.

