Zarządzenie Nr 36
Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania systemu PZN (e-KT) w pracach Organów Technicznych
Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt.4 w związku z art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 12 września 2002 r.
o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się w Polskim Komitecie Normalizacyjnym do wyłącznego stosowania w pracach
Organów Technicznych PKN system informatyczny PZN (e – KT).
§ 2.
Terminy i skróty użyte w niniejszym zarządzeniu oznaczają:
System PZN (e-KT) – Polski Zasób Normalizacyjny – system informatyczny jest aplikacją webową
(dostępną
przez
Internet),
będący
bazą
danych
o
Polskich
Normach
i dokumentach normalizacyjnych oraz
organizacjach normalizacyjnych,
służący do
kompleksowego zarządzania pracami normalizacyjnymi w PKN oraz udostępniający Organom
Technicznym funkcjonalności do zarządzania pracami w Organach Technicznych, z funkcją
uwierzytelniania głosowania przy wykorzystaniu hasła otrzymywanego za pomocą SMS.
System e-KT – aplikacja internetowa (Moduł KT) udostępniająca część funkcjonalności ZSI Norma
służąca do kompleksowego zarządzania pracami normalizacyjnymi z funkcją uwierzytelniania
użytkowników przy wykorzystaniu karty kryptograficznej
ZSI Norma – Zintegrowany System Informatyczny służący do wspomagania prac normalizacyjnych
prowadzonych w komórkach organizacyjnych PKN
OT – Komitety Techniczne (KT), Komitety Zadaniowe (KZ), Rady Sektorowe (RS)
ZSZ – Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji
§ 3.
1.

System PZN (e-KT) ma na celu stworzenie możliwości kompleksowego zarządzania pracami OT,
głosowaniami i dokumentami w obiegu wewnętrznym OT. Umożliwia zarządzanie zasobami:
dokumentami
normalizacyjnymi,
uprawnieniami
użytkowników
i rolami oraz pracami w OT. Zapewnia prosty i szybki do nich dostęp, sprawną dystrybucję,
zatwierdzanie, akceptowanie, tworzenie elektronicznych teczek akt normy oraz wykonywanie
prac normalizacyjnych zgodnie z procedurami określonymi w PZN (e-KT).

2.

Każdy dokument otrzymany z podmiotu zewnętrznego za pomocą poczty elektronicznej jest
wprowadzany do systemu PZN (e-KT) przez Sekretarza OT lub Konsultanta KT.

3.

Dokumenty zewnętrzne w formie papierowej lub przyjmowane faksem przez sekretariat OT lub
Sektor WPN są skanowane i wprowadzane w formie elektronicznej do systemu PZN (e-KT).

§ 4.
Szczegółowe zasady użytkowania systemu PZN (e-KT) są opisane w „Podręczniku użytkownika
PZN”
§ 5.
1. Procesy
opracowania norm i innych
prac normalizacyjnych są
realizowane
w systemie PZN.
2. System
generuje
zadania
kierowane
do
i
reprezentantów/ekspertów.
Generowane
zadania
są
z procedurami prac normalizacyjnych, udostępnionymi w PZN (e-KT).

osób
funkcyjnych
realizowane
zgodnie

3. Każdy osoba funkcyjna systemu PZN (e-KT), która otrzymała zadanie jest odpowiedzialna za jego
realizację w systemie.
4. Reprezentanci członków KT
instytucji delegujących.

realizują

zadania w PZN (e-KT) uwzględniając interesy swoich

§ 6.
1. Na administratorów Systemu e-KT wyznacza się następujące osoby:
1) Justyna Bereda – Administrator I;
2) Robert Zielonka – Administrator II;
3) Daniel Poławski – Administrator III.
§ 7.
1. Do 31grudnia
2012 r. wszystkie tematy normalizacyjne są realizowane równolegle
w dwóch systemach informatycznych : PZN (e-KT) i ZSI Norma.
2. Wszystkie głosowania rozpoczęte przed 1października 2012 r. w Module KT i z terminem
zakończenia po tej dacie są realizowane w Module KT. Po zakończeniu głosowania Sekretarz KT
przenosi raport z głosowania do systemu PZN(e-KT).
§ 8.

Traci moc zarządzenie Nr 24 Prezesa PKN z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania systemu e-KT w pracach komitetów technicznych
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.
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