Polski Komitet
Normalizacyjny

Czym się zajmujemy?
Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) jest krajową
jednostką normalizacyjną, która organizuje i koordynuje
prace normalizacyjne zgodnie z potrzebami kraju,
z uwzględnieniem normalizacji europejskiej i międzynarodowej. PKN współpracuje ze wszystkimi środowiskami
zainteresowanymi normalizacją: przedstawicielami
przemysłu, administracji państwowej, środowisk
naukowych, konsumenckich etc.

Poznaj nas!
Środowisko ekspertów i specjalistów
Wsparcie dla krajowej polityki technicznej
Współuczestnik działalności normalizacyjnej
europejskiej i międzynarodowej
Organizacja niezależna
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Zadaniem PKN jest organizacja prac normalizacyjnych
w kraju, współpraca z europejskimi i międzynarodowymi
organizacjami normalizacyjnymi, publikacja i dystrybucja
norm oraz innych produktów normalizacyjnych, a także
organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej,
wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotyczącej
normalizacji oraz dziedzin pokrewnych.

www.pkn.pl

3

Normalizacja
Odgrywa istotną rolę w gospodarce rynkowej – jest gwarancją
jakości i przyczynia się do konkurencyjności polskich produktów
i usług.

Cele normalizacji:
racjonalizacja produkcji i usług przez stosowanie uznanych
reguł technicznych lub rozwiązań organizacyjnych

•

usuwanie barier technicznych w handlu i zapobieganie ich
powstawaniu

•

PKN zatwierdza Polskie Normy oraz inne dokumenty normalizacyjne, ale ich nie opracowuje.

•

zapewnienie ochrony życia, zdrowia, środowiska i interesu
konsumentów oraz bezpieczeństwa pracy

•

Polskie Normy są opracowywane przez specjalistów w Organach
Technicznych działających przy PKN.

•

poprawa funkcjonalności, kompatybilności i zamienności
wyrobów, procesów i usług oraz regulowania ich różnorodności

•

PKN jest członkiem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego
CEN i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki
CENELEC, w Europejskim Instytucie Norm Telekomunikacyjnych
ETSI pełni rolę krajowej organizacji normalizacyjnej.

•

zapewnienie jakości i niezawodności wyrobów, procesów
i usług

•

działanie na rzecz uwzględnienia interesów krajowych
w normalizacji europejskiej i międzynarodowej

PKN jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej
ISO od 1947 roku. Ma status członka założyciela. Natomiast
w Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC PKN pełni
obowiązki Krajowego Komitetu Elektrotechniki i działa
od 1923 roku.

•

ułatwianie porozumiewania się przez określanie terminów,
definicji, oznaczeń i symboli do powszechnego stosowania

•
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Sektory normalizacji

SBD
Budownictwo
i Konstrukcje Budowlane

SET
Elektrotechnika

SNI

Stosowanie norm:
•
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poprawia wydajność pracy

•

zmniejsza ryzyko biznesowe

•

wspiera innowacyjność

•

może stać się cennym narzędziem marketingowym
we współpracy z innymi podmiotami na rynku

Nanotechnologia
i Innowacje

SRZ
Żywność, Rolnictwo
i Leśnictwo

SCH
Chemia

SEK
Elektronika

SHT

SGR
Górnictwo

Hutnictwo

SMC
Maszyny
i Inżynieria

SOB
Obronność
i Bezpieczeństwo
Powszechne

STI
Techniki
Informacyjne
i Komunikacja

SUS
Usługi

SEL
Elektryka

SLT
Logistyka, Transport
i Opakowania

SPU
Produkty
Powszechnego
Użytku

SZŚ
Zdrowie, Środowisko
i Medycyna

SZP
Zagadnienia Podstawowe
i Systemy Zarządzania

www.pkn.pl
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PKN prowadzi zarówno szkolenia otwarte (dostępne dla każdego
zainteresowanego), jak i zamknięte (możliwość doboru formy
spotkania, tematu, czasu i miejsca) – pytania i propozycje prosimy
kierować pod adresem: szkolenia@pkn.pl.

Certyfikacja
Usługa certyfikacji na zgodność z Polskimi Normami polega na
przeprowadzeniu (przez PKN lub posiadającą upoważnienie Prezesa
PKN jednostkę certyfikującą) działań auditowych i nadaniu wyrobowi,
systemowi lub usłudze Znaku Zgodności z PN.
Znak PN jest dobrowolnym znakiem certyfikacyjnym potwierdzającym zgodność wyrobu z Polskimi Normami. Jest przyznawany po
wykazaniu i sprawdzeniu, że wyrób spełnia WSZYSTKIE wymagania
przewidziane w dotyczących go Polskich Normach, a producent wytwarza wyrób w warunkach gwarantujących utrzymanie tej zgodności
w sposób ciągły.
Znak PN umieszczony na wyrobie lub na jego opakowaniu gwarantuje, że oznaczony nim wyrób jest bezpieczny i odznacza się wysoką
jakością.
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Nasze szkolenia to:

Szkolenia

Aktualna wiedza
dostęp do aktualnego stanu wiedzy i prac
normalizacyjnych, prowadzonych zarówno
na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym
Kompetencje
podniesienie kompetencji zespołu
przez przekazywanie wiedzy
Rzeczowy przekaz
sprawdzona wiedza, przekazana w sposób
jasny i rzeczowy
Specjaliści
możliwość kontaktu ze specjalistami z danej dziedziny
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego w zakresie szkoleń on-line, tradycyjnych oraz
e-learningowych.
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Do czytania
„Wiadomości PKN. Normalizacja”
to bezpłatny cyfrowy miesięcznik
do pobrania ze strony www.pkn.pl.
Piszemy o działalności PKN
oraz pracach normalizacyjnych
w Polsce, UE i na świecie.
W każdym numerze publikowane
są artykuły dotyczące normalizacji
ważnych zagadnień z różnych
dziedzin gospodarki.

Do odwiedzania
www.pkn.pl
wiedza.pkn.pl
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Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

