
                      Projekt nowego wydania normy EN 1090, a działalność marketingowa  

                      i informacyjna niektórych jednostek certyfikujących. 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym został przedstawiony wstępny  projekt nowego wydania serii norm 

EN 1090, a przede wszystkim części 2  tej normy w zakresie wymagań technicznych dotyczących konstrukcji 

stalowych.  

Przygotowywane są też nowe, dodatkowe części :  4  i 5 tejże normy. 

Wszelkie zmiany i nowości w serii norm EN 1090 są ciągle na etapie projektu. 

Wobec licznych zastrzeżeń poszczególnych członków Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego  co do 

poszczególnych punktów i rozdziałów nowego wydania w/w normy, opracowany wstępnie projekt i kolejne jego 

zmiany są na obecną chwilę jedynie materiałem do dyskusji   w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (!) 

nad ustaleniem jego ostatecznej wersji. 

Nowego wydania EN 1090 nie można się spodziewać wcześniej niż w 2017 r. 
 

W momencie wydania projektu przygotowanego do druku jako ostateczną wersję nowego wydania normy, SLV-

GSI Polska będzie prowadzić szeroko zakrojoną działalność informacyjną skierowaną do swoich 

dotychczasowych jak i potencjalnych nowych klientów. 
 

Należy sobie również zdawać sprawę z tego, że w momencie oficjalnego wprowadzenia nowego wydania EN 

1090, posiadane przez firmy certyfikaty nadal zachowają swoją ważność zgodnie z datą ważności widniejąca na 

certyfikacie, a dopiero ewentualna re-certyfikacja będzie prowadzona pod kątem spełnienia wymagań nowego 

wydania normy. 
 

DVS Zert, z którym ściśle współpracuje SLV-GSI Polska, nie chcąc wprowadzać zamieszania co do - ciągle 

nieokreślonych ostatecznie - zmian bądź nowych wymagań stawianych producentom przez zmienioną serię norm 

EN1090, nie prowadzi na chwilę obecną działalności informacyjnej  

w zakresie aktualnego projektu tejże normy, którego treść i zawartość może być jeszcze kilkakrotnie zmieniona. 

 

Wszelkie działania informacyjne niektórych jednostek certyfikujących o mających rzekomo nastąpić w 

najbliższym czasie diametralnych zmianach w wymaganiach stawianych producentom konstrukcji stalowych (i 

aluminiowych) są przedwczesne i merytorycznie nieuzasadnione, a wynikają z prowadzonego przez nie 

agresywnego marketingu, mającego na celu jedynie przejęcie  klientów innych jednostek certyfikujących, pod 

pozorem pionierskiego podejścia do zmian w nowym wydaniu EN 1090. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

Dziękując za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli  i zapraszając do dalszej współpracy naszych 

dotychczasowych Klientów, a także do nawiązania współpracy przez potencjalnych nowych Klientów   

 

 

         łączę wyrazy szacunku 

                                                                
                                                 Piotr Gładysz  

                                                                      Prezes Zarządu  

                                                              SLV-GSI Polska Sp. z o.o. 

 

 

 

         

 

 

 

Osoby do kontaktu : 

Piotr Gładysz      -  tel. kom.  505 103 169 ,   e-mail:  piotr.gladysz@slv-polska.pl 

Marek Kołodziej -  tel. kom.  505 240 004 ,   e-mail:  marek.kolodziej@slv-polska.pl 
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