System monitorowania otoczenia technicznego gospodarki UPS
oraz reagowania na zachodzące w nim zmiany

Poziom strategiczny
(ustalenie celi i zakresu projektu)

Poziom zarządczy
(zarządzanie projektem)

Poziom operacyjny
(realizacja ustalonych
zadań i celi)

Zarząd PU UPS

Pełnomocnik ds. normalizacji

e-biuletyn / news-letter

Ekspert ds. …

Ekspert ds. …

Ekspert ds. …

Ekspert ds. …

KT nr …

KT nr …

KT nr …

KT nr …

Zakres obowiązków Pełnomocnika ds. normalizacji
1. Wytypowanie składu osobowego ekspertów, do pracy w Komitetach Technicznych
PKN, i przedstawianie Zarządowi PU UPS, do akceptacji;
2. Przedstawianie Ekspertom, i uzgadnianie z Nimi, formy oraz trybu raportowania
okresowego, z realizacji ustalonych zadań i celi;
3. Monitorowanie pracy Ekspertów oraz przyjmowanie ich raportów okresowych;
4. Składanie Zarządowi PU UPS okresowych sprawozdań z działalności KT PKN;
5. Wydawanie, dla Członków PU UPS, okresowych e-biuletynów / news-letterów;
6. Przygotowanie, i przedstawianie Zarządowi do akceptacji, projektów rocznych
budżetów funkcjonowania systemu.

Zakres obowiązków Ekspertów ds. technicznych
1. Uczestniczą w pracach KT PKN;
2. Reprezentują stanowisko Stowarzyszenia, w sprawach objętych działalnością
poszczególnych Komitetów Technicznych;
3. Przygotowują okresowe raporty dla Stowarzyszenia i przekazują je Pełnomocnikowi
ds. normalizacji, wg ustalonych zasad;
4. Współpracują z Pełnomocnikiem ds. normalizacji w zakresie harmonogramów oraz
budżetów ich udziału w pracach KT.

Schemat strategicznych KT PKN dla UPS
oraz wykaz Ekspertów monitorujących te obszary

BUDOWNICTWO – Komitety Techniczne
108 – ds. kruszyw i kamienia budowlanego

A. Zając

https://pzn.pkn.pl/kt/info/9000127954

194 – ds. gipsu i wyrobów z gipsu

M. Niewiadomski

https://pzn.pkn.pl/kt/info/9000128054

196 – ds. cementu i wapna

T. Szczygielski

https://pzn.pkn.pl/kt/info/9000128081

212 – ds. budowy i utrzymania dróg

W. Ratowski

https://pzn.pkn.pl/kt/info/9000127936

254 – ds. geotechniki

T. Szczygielski

https://pzn.pkn.pl/kt/info/9000127800

274 – ds. betonu

S. JaremaSuchorowska

https://pzn.pkn.pl/kt/info/9000127812

308 – ds. oceny uwalniania substancji
niebezpiecznych z wyrobów budowlanych

A. Kozera

https://pzn.pkn.pl/kt/info/9000129956

P. Pander

https://pzn.pkn.pl/kt/info/9000127924

191 – ds. chemii gleby

J. Diatta

https://pzn.pkn.pl/kt/info/9000128800

192 – ds. ogólnych i fizyki gleby

J. Diatta

https://pzn.pkn.pl/kt/info/9000128809

216 – ds. odpadów

A. Rezwiakow

https://pzn.pkn.pl/kt/info/9000128707

ROLNICTWO – Komitety Techniczne
156 – ds. nawozów

ŚRODOWISKO – Komitety Techniczne

