ASPEKTY WYSZUKIWANIA NORM
Podstawowym dokumentem w normalizacji jest norma. Jest to dokument przyjęty na
zasadzie konsensu przez członków Komitetu Technicznego i zatwierdzony przez Polski
Komitet Normalizacyjny. Norma krajowa ma oznaczenie PN. Polska Norma może być
wprowadzeniem normy europejskiej, wtedy ma oznaczenie PN-EN lub międzynarodowej
oznaczenie PN-ISO. Może to być także norma z oznaczeniem PN-EN ISO czyli jest
wprowadzeniem normy europejskiej i międzynarodowej. Od 2013 roku PKN wprowadza
nowe zasady numeracji Polskich Norm (PN). Nowy numer referencyjny zawiera także
miesiąc publikacji normy, np. PN-EN 12345:2013-03, w którym „03” oznacza miesiąc
(marzec) publikacji normy. Numer normy jest zakończony literą (E, P, F, D) oznaczającą:
E – angielską wersję językową;
P – polską wersję językową;
F – francuską wersje językową;
D – niemiecką wersję językową.
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PKN:

http://www.pkn.pl/
Po wpisaniu adresu : na stronie głównej PKN wyświetli się wyszukiwarka norm, która
umożliwia dotarcie do poszukiwanych norm.

1.Wyszukiwanie proste

Wynik wyszukiwania

1

po kliknięciu na „dowiedz się więcej” wyświetlą się kolejne informacje dotyczące
poszukiwanej normy, mianowicie zakres normy, czyli krótka informacja o zawartości normy,
oraz formy udostępniania (wersja papierowa, elektroniczna). W informacjach dodatkowych
zawarte są również: numer normy, data publikacji, liczba stron, grupa cenowa, sektor,
zharmonizowanie z dyrektywą , nr Komitetu Technicznego, jaką normę wprowadza dana
norma oraz jaką zastępuje.

2.Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia ograniczenie wyszukiwania norm do kilku
wariantów, mianowicie, numeru normy, tytułu, zakresu, dziedziny ICS, daty publikacji, daty
wycofania, statusu normy (aktualne, wycofane), jaką normę wprowadza, jaką zastępuje,
według nr Komitetu Technicznego, sektora, zharmonizowania z dyrektywą.
Sektory normalizacji


Elektronika



Budownictwo i konstrukcje budowlane
o

Eurokody



Chemia



Elektryka



Elektrotechnika



Górnictwo



Hutnictwo
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Produkty powszechnego użytku



Logistyka, transport i opakowania



Maszyny i inżynieria



Nanotechnologia i innowacje



Obronność i bezpieczeństwo powszechne



Zagadnienia podstawowe i systemy zarządzania



Żywność, rolnictwo i leśnictwo



Techniki informacyjne i komunikacja



Usługi



Zdrowie, środowisko i medycyna
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Wynik wyszukiwania:

Wyszukiwanie norm ułatwia wykaz dziedzin

ICS. Wyróżnik ICS składa się

z dwucyfrowej dziedziny, trzycyfrowej grupy i dwucyfrowej podgrupy:

Normy klasyfikowane według zasad Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS) mogą być
włączone do dwóch lub więcej grup i podgrup.
Opracowała Natalia Dziosa
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