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PLAN DZIAŁANIA
KZ 508
ds. Usług Tatuażu
STRESZCZENIE
Zadaniem komitetu jest normalizacja wymagań i zaleceń w zakresie świadczenia usług
tatuażu. Obejmuje to wymagania dotyczące informowania klientów, tj. uzyskiwania
świadomej zgody, higienicznych warunków wykonywania tatuażu, wymaganej wiedzy
i umiejętności osób wykonujących tatuaż, profilaktyki zakażeń, w szczególności szczepień
ochronnych, odpowiedniego zaplecza, wymagań dotyczących mycia, dezynfekcji
i sterylizacji, postępowania z odpadami, niezbędnej dokumentacji oraz informacji
o postępowaniu po zabiegu. Z uwagi na fakt, iż w trakcie zabiegu tatuowania dochodzi
do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, a przy braku znajomości i przestrzegania
procedur higieniczno-sanitarnych może dojść do narażenia na zakażenie zarówno
klientów, jak i pracowników gabinetu, zebranie wszystkich powyższych wymagań
w normie staje się niezbędne dla zapewnienia maksymalnej higieny oraz bezpieczeństwa
zdrowia zarówno klientom jak i osobom wykonującym tatuaż.
Intencją utworzenia KZ ds. Usług Tatuażu (komitetu lustrzanego dla CEN/TC 435 Project
Committee – Tattooing services) jest udział w opracowaniu na szczeblu europejskim
jednolitej normy, która określałaby bezpieczeństwo świadczonych usług, i przyjęcie jej
w kraju.
Normy z prawnego punktu widzenia są dobrowolne, jednak ich wpływ jest znaczący.
W tym szczególnym przypadku norma może stanowić wartość dodaną dla rynku usług
tatuażu, poprzez:
• umożliwienie konsumentom podejmowania świadomych decyzji,
• wyrównanie szans dostawców usług,
• uzupełnienie obowiązujących przepisów.
Celem opracowania normy jest:
•
•
•
•
•
•

zapewnienie bezpieczeństwa i jakości usługi,
podniesienie zadowolenia i zaufania klientów korzystających z usług tatuażu,
podnoszenie kwalifikacji i promowanie etycznego postępowania personelu,
przestrzeganie niezbędnych zasad higieny,
harmonizacja rozwiązań na szczeblu europejskim,
ograniczenie ryzyka szerzenia zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
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ŚRODOWISKO BIZNESOWE KZ
1.1 Opis środowiska biznesowego
Na działalność gospodarczą objętą zakresem KZ znaczący wpływ mają głównie
uwarunkowania społeczne.
W ostatnich latach odnotowano znaczący rozwój rynku usług tatuażu, moda na
tatuaż przeniknęła już do wszystkich środowisk. Dziś tatuaże noszą nie tylko artyści
i ludzie wolnych zawodów, ale także biznesmeni, pracownicy korporacji i politycy.
Do dziś w niektórych zawodach wymaga się zasłaniania tatuaży w miejscach
odsłoniętych podczas wykonywania pracy. Do grup tych należą m.in. policjanci,
personel lotniczy, politycy.
W Polsce profesjonalne salony tatuażu zaczęły pojawiać się w latach 90, a ich
klientami byli głównie artyści czy sportowcy. Wcześniej tatuaże kojarzone były ze
środowiskiem przestępczym i marginesowym. Wraz z upływem lat wzrasta akceptacja
zjawiska tatuowania, a także wiedza na temat kultury i sztuki tatuażu. Rośnie również,
choć bardzo powoli, świadomość osób chcących się tatuować w kwestii zasad
higieny i bezpieczeństwa wykonywania usługi. W Polsce jest coraz więcej salonów
tatuażu na wysokim poziomie, oferujących profesjonalne usługi oraz dobrze
wyszkolony personel. Zapotrzebowanie na usługi tatuażu wciąż rośnie.
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OCZEKIWANE KORZYŚCI Z REALIZACJI PRAC KZ
Na polskim rynku będzie funkcjonować norma jednolita na szczeblu europejskim,
zawierająca wymagania i zalecenia w zakresie usług tatuażu. Jednostki działające
zgodnie z tą normą będą miały pewność, że spełniają wymagania tej samej Normy
Europejskiej, stosowanej we wszystkich krajach europejskich.
Dla klientów i wykonujących usługi opracowanie odpowiedniej normy oznacza:








zdrowie konsumentów i personelu,
świadome społeczeństwo
wysoko wykwalifikowany i świadomy personel,
wysoką jakość świadczonych usług,
spełnianie wymogów w zakresie zapewnienia higienicznych warunków pracy
i świadczonych usług,
zadowolenie klienta,
konkurencyjność dostawców.

Stosowanie się do postanowień zawartych w normie może zminimalizować ryzyko
związane z występowaniem zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
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CZŁONKOSTWO W KZ
Każdy podmiot krajowy zainteresowany daną tematyką ma prawo zgłosić chęć
uczestnictwa w KZ i po spełnieniu wymogów proceduralnych (procedura Z2-P3
w powiązaniu z Z2-P1) stać się członkiem KZ. Każdy członek KZ realizuje zadania KZ
poprzez swoich reprezentantów.
Aktualny skład KZ jest podany na stronie www.pkn.pl, w Wykazie OT.
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CELE KZ I STRATEGIA ICH REALIZACJI
4.1 Cele KZ
•
•
•
•
•
•

zapewnienie bezpieczeństwa i jakości usługi,
podniesienie zadowolenia i zaufania klientów korzystających z usług tatuażu,
podnoszenie kwalifikacji i promowanie etycznego postępowania personelu,
przestrzeganie niezbędnych zasad higieny,
harmonizacja rozwiązań na szczeblu europejskim,
ograniczenie ryzyka szerzenia zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

4.2 Strategia ustalona do osiągnięcia celów KZ
• aktywny udział w opracowaniu Normy Europejskiej,
• szerokie konsultowanie projektu Normy Europejskiej w celu wypracowania
reprezentatywnego stanowiska krajowego i uwzględnienia potrzeb krajowych,
• poszukiwanie źródeł finansowania wersji polskiej.
4.3 Aspekty środowiskowe
Komitet Zadaniowy rozpatrzy potrzeby uwzględnienia zagadnień środowiskowych,
m.in. kwestii związanych z postępowaniem z odpadami pozabiegowymi.

5

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA REALIZACJĘ PROGRAMU PRAC KZ 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 KZ. KZ decyduje o kontynuacji lub
zaniechaniu tematu normalizacyjnego.
W przypadku zgłoszenia i akceptacji większej liczby TN, KZ może podjąć decyzję
o przekształceniu się w KT.
W programie prac prezentowane są wszystkie TN będące aktualnie w opracowaniu.
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Program prac KZ znajduje się na stronie www.pkn.pl, w Wykazie OT, po wybraniu
numeru właściwego KZ.
Na terminową realizację programu może wpłynąć brak zgody na przyjęcie projektu
danej normy ze względu na ilość uwag/błędów w projekcie, różnicę zdań
reprezentantów podmiotów czy konieczność opracowania szczególnych warunków
krajowych do Normy Europejskiej.
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WYKAZ PROPOZYCJI TEMATÓW NORMALIZACYJNYCH, DLA KTÓRYCH KZ PRZEWIDUJE
POZYSKANIE ZAMAWIAJĄCYCH W RAMACH PRAC NA ZAMÓWIENIE
Projekt prowadzony w niniejszym KZ jest jeszcze na etapie prac wstępnych wewnątrz
CEN/TC 435. Po zakończeniu opracowania i uznaniu Normy Europejskiej za Polską
Normę będzie możliwe opracowanie polskiej wersji językowej, o ile będzie takie
zainteresowanie, poparte deklaracją finansowania.

