KARTA SAMOKONTROLI WYKONAWCY
POLSKA NORMA WŁASNA/POLSKI DOKUMENT NORMALIZACYJNY WŁASNY
Numer projektu

Odpowiedź
Pytanie
TAK

NIE

NIE
DOTYCZY

1 Opracowanie wstępnego projektu roboczego
UWAGA W przypadku odpowiedzi NIE na co najmniej jedno pytanie, projekt należy
poprawić.
Czy szablon jest aktualny?





Czy nazwa pliku projektu jest zgodna z instrukcją R2-I1?





- oznaczenie projektu w nagłówku;





- ICS zgodny z zapisami w KNT;





- numer projektu;









- tytuł;





- numer referencyjny.





Czy stronica tytułowa ma prawidłowo wypełnione wszystkie pola?

- dokumenty zastępowane (jeśli dotyczy);
• nie należy wpisywać numerów referencyjnych elementów
dodatkowych



Czy przedmowa jest prawidłowo opracowana - zgodnie z odpowiednim szablonem?
- numer referencyjny w nagłówku (taki sam jak na stronicy
tytułowej);





- numer i nazwa odpowiedniego KT/KZ/PK;





- umieszczony i uzupełniony akapit dotyczący dokumentów
zastępowanych (jeśli dotyczy);







- umieszczona szczegółowa informacja o zasadniczych różnicach
w stosunku do normy znowelizowanej (jeśli dotyczy);







- dodatkowo, w przypadku normy wieloczęściowej, umieszczony
akapit o strukturze normy (jeśli dotyczy);













- umieszczony akapit o prawach patentowych;





Czy struktura, kolejność i tytuły rozdziałów są opracowane
zgodnie z Przepisami wewnętrznymi CEN/CENELEC cz.3 oraz
odpowiednio do typu normy?





Czy pagina opracowana jest poprawnie?





- umieszczony akapit dotyczący oryginałów norm i innych
dokumentów powołanych (jeśli dotyczy);
• należy umieszczać tylko w przypadku powołań na normy
inne niż PN własne
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Odpowiedź
Pytanie
TAK

NIE

NIE
DOTYCZY







Czy projekt jest zgodny z założeniami w KNT?





Czy tytuł i zakres są zgodne z treścią projektu?











- w przypadku powołań na konkretne fragmenty norm
zastosowano powołania datowane;







- powołanie w treści projektu zgodne z rozdziałem Powołania
normatywne;







- powołania rozdziałów, rysunków, tablic i wzorów w treści
projektu (jeśli dotyczy);

















- rysunki (Przepisy wewnętrzne CEN/CENELEC, cz. 3, 6.6.5);







- tablice (Przepisy wewnętrzne CEN/CENELEC, cz. 3, 6.6.6);







- wzory (Przepisy wewnętrzne CEN/CENELEC, cz. 3, 6.6.10)?







Czy projekt uwzględnia terminologię norm terminologicznych
ogólnych, dokumentów powołanych normatywnie w projekcie,
innych norm z danej dziedziny?





Czy terminologia jest spójna w obrębie całego projektu?





Czy są opisy metod sprawdzania wszystkich wymagań (jeśli
projekt zawiera wymagania)?





Czy terminy w projekcie zostały opracowane prawidłowo (czyli
nie zastosowano wyjaśnień lub synonimów terminów – najczęściej
w nawiasach)?





Czy uwagi i odsyłacze zostały opracowane prawidłowo (czyli nie
zapisano w nich wymagań)?





Czy został opracowany automatyczny spis treści i czy jest on
uaktualniony?
•

należy zwrócić uwagę na spis rysunków i spis tablic (jeśli
dotyczy)

Czy powołania są poprawne?
- dokumenty wymienione w rozdziale Powołania normatywne są
aktualne i powszechnie dostępne;
• w Powołaniach normatywnych nie należy umieszczać
powołań informacyjnych dokumentów

- powołania informacyjne w Bibliografii.
•

w Bibliografii nie należy umieszczać opracowań autorskich

Czy do wyrażenia postanowień zastosowano odpowiednie formy
słowne, zgodnie z Przepisami wewnętrznymi CEN/CENELEC cz.3,
Załącznik H?
Czy są prawidłowo opracowane (jeśli dotyczy):





2 Opracowanie projektu do ankiety (w przypadku prPN)
UWAGA W przypadku odpowiedzi NIE na co najmniej jedno pytanie, projekt
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Odpowiedź
Pytanie

NIE
DOTYCZY

TAK

NIE

Czy zostały wprowadzone uwagi zgodnie z zestawieniem uwag
oraz uwagi edytorskie?





Czy nazwa pliku projektu jest zgodna z Instrukcją R2-I1?





Czy tytuł w każdym miejscu w treści normy jest taki sam?





Czy spis treści jest uaktualniony?







Czy numeracja tablic, wzorów i rysunków jest zgodna z Przepisami
wewnętrznymi CEN/CENELEC cz.3?







Czy numeracja stronic projektu jest prawidłowa?





należy poprawić.

3 Opracowanie projektu do zatwierdzenia
UWAGA W przypadku odpowiedzi NIE na co najmniej jedno pytanie, projekt należy
poprawić.
Czy zostały wprowadzone uwagi zgodnie z zestawieniem uwag
oraz uwagi edytorskie?





Czy nazwa pliku projektu jest zgodna z Instrukcją R2-I1?





Czy tytuł w każdym miejscu w treści projektu jest taki sam?





Czy numeracja stronic projektu jest prawidłowa?





Czy do pliku do zatwierdzenia zostały załączone oddzielne pliki
z rysunkami (jeśli dotyczy)?







Należy powtórnie sprawdzić punkty z opracowania wstępnego projektu roboczego:
Czy spis treści jest uaktualniony?





Czy stronica tytułowa ma prawidłowo wypełnione wszystkie pola?





Czy przedmowa jest prawidłowo opracowana - zgodnie
z odpowiednim szablonem?





Czy tytuł i zakres są zgodne z treścią normy?





Czy są prawidłowo opracowane rysunki, tablice i wzory (jeśli
dotyczy)?







Czy powołania są poprawne?







Czy terminy w projekcie zostały opracowane prawidłowo (czyli
nie zastosowano wyjaśnień lub synonimów terminów – najczęściej
w nawiasach)?





Czy w uwagi i odsyłacze zostały opracowane prawidłowo (czyli
nie zapisano w nich wymagań)?





Czy do wyrażenia postanowień zastosowano odpowiednie formy
słowne, zgodnie z Przepisami wewnętrznymi CEN/CENELEC cz.3,
Załącznik H?
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