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WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH ― DYREKTYWA 97/67/WE 

Na podstawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2005/C 30/03) z 05.02.2005           Dane zaktualizowane 12.10.2010 

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 13619:2007 Usługi pocztowe -- Opracowywanie przesyłek pocztowych -- Parametry 
optyczne opracowywanych listów EN 13619:2002 ―  

2. PN-EN 13724:2004 Usługi pocztowe -- Otwory prywatnych skrzynek pocztowych i skrytek -- 
Wymagania i metody badań (oryg.)* EN 13724:2002 ―  

3. PN-EN 13850:2006 Usługi pocztowe -- Jakość usług -- Pomiar czasu przebiegu od końca do 
końca pojedynczych przesyłek priorytetowych i przesyłek pierwszej klasy EN 13850:2002 ―  

4. PN-EN 14012:2006 Usługi pocztowe -- Jakość usług -- Badanie procedur reklamacyjnych  
i odszkodowawczych EN 14012:2003 ―  

5. PN-EN 14137:2007 
Usługi pocztowe -- Jakość usług -- Badanie zaginięć przesyłek 
rejestrowanych i innych rodzajów usług pocztowych, wykorzystujące 
system śledzenia i wyszukiwania 

EN 14137:2003 ―  

6. PN-EN 14142-1:2007 Usługi pocztowe -- Bazy danych adresowych -- Część 1: Części składowe 
adresu pocztowego EN 14142-1:2003 ―  
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7. PN-EN 14508:2006 Usługi pocztowe -- Jakość usług -- Pomiar czasu przebiegu od końca do 
końca pojedynczych przesyłek niepriorytetowych i przesyłek drugiej klasy EN 14508:2003 ―  

8. PN-EN 14534:2007 Usługi pocztowe -- Jakość usług -- Pomiar czasu przebiegu od końca do 
końca przesyłek masowych EN 14534:2003 ―  

 
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 mogą nie  
   być tożsame. 
 
 
                                                 
*(oryg.) ― Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyróżniane oznaczeniem (U) po numerze. 




