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WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH ― DYREKTYWA 2009/105/WE 

Na podstawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2010/C 229/01) z 25.08.2010 

Polskie Normy opublikowane do 30.06.2012                 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl 

Lp. Numer PN Tytuł PN Numer EN  
wprowadzonej 

Numer EN 
zastąpionej 

Data ustania 
domniemania 

zgodności 
normy 

zastąpionej 
Uwaga 1 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  PN-EN 286-1:2001 
Proste, nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe na 
powietrze lub azot -- Część 1: Zbiorniki ciśnieniowe ogólnego 
przeznaczenia 

EN 286-1:1998 EN 286-1:1991 
Uwaga 2.1 

Termin minął 
(31.08.1998) 

2.  PN-EN 286-1:2001/A1:2004 EN 286-1:1998/A1:2002 Uwaga 3 Termin minął 
(31.01.2003) 

3.  PN-EN 286-1:2001/A2:2006 
Proste, nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe na 
powietrze lub azot -- Część 1: Zbiorniki ciśnieniowe ogólnego 
przeznaczenia (oryg.)* 

EN 286-1:1998/A2:2005 Uwaga 3 Termin minął 
(30.04.2006) 

4.  PN-EN 286-1:2001/AC:2005 
Proste, nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe na 
powietrze lub azot -- Część 1: Zbiorniki ciśnieniowe ogólnego 
przeznaczenia (oryg.) 

EN 286-1:1998/AC:2002   

5.  PN-EN 286-2:2001 

Proste, nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe na 
powietrze lub azot -- Część 2: Zbiorniki ciśnieniowe 
pneumatycznych układów hamulcowych oraz układów 
pomocniczych pojazdów silnikowych i ich przyczep 

EN 286-2:1992   

EN 286-2:1992/AC:1992   



M
onitor Polski 

– 158 –  
Poz. 612

 Załącznik nr 2 

 2

1 2 3 4 5 6 

6.  PN-EN 286-3:2002 

Proste, nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe na 
powietrze lub azot -- Część 3: Stalowe zbiorniki ciśnieniowe 
pneumatycznych układów hamulcowych oraz układów 
pomocniczych dla taboru kolejowego 

EN 286-3:1994   

7.  PN-EN 286-4:2002 

Proste, nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe na 
powietrze lub azot -- Część 4: Aluminiowe zbiorniki 
ciśnieniowe pneumatycznych układów hamulcowych oraz 
układów pomocniczych dla taboru kolejowego 

EN 286-4:1994   

8.  PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: 
Stale 

EN 287-1:2004   

EN 287-1:2004/AC:2004   

EN 287-1:2004/A2:2006 Uwaga 3 Termin minął 
(30.09.2006) 

9.  PN-EN 10207:2007 Stale na proste zbiorniki ciśnieniowe -- Wymagania 
techniczne dostawy blach, taśm i prętów EN 10207:2005   

10.  PN-EN ISO 15614-1:2008 
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- 
Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe  
i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu 

EN ISO 15614-1:2004   

11.  PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2008 

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- 
Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe  
i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu 
(oryg.) 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 Uwaga 3 Termin minął 
(31.08.2008) 

12.  PN-EN ISO 15614-2:2008 
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- 
Badanie technologii spawania -- Część 2: Spawanie łukowe 
aluminium i jego stopów 

EN ISO 15614-2:2005   
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Uwaga 1:  Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się  
    jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności  
    mogą nie być tożsame. 
 
Uwaga 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej  
    z wymogami zasadniczymi dyrektywy. 
 
Uwaga 3:  W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa  
    przytoczona zmiana. Zastąpiona norma (kolumna 5) składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale  
    nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymaganiami  
    zasadniczymi dyrektywy. 
 
 
                                                 
*(oryg.) ― Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyróżniane oznaczeniem (U) po numerze.  




