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DOKUMENT   DBS-N-03 
 

POLITYKA DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA 

NUMEREM IDENTYFIKACYJNYM 

JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ 
 

 

 

I. Wprowadzenie 

 

1. Niniejszy dokument określa politykę Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC 
S.A.), jako jednostki notyfikowanej do realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. 
ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, 
zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 2003/2003, dotyczącą zarządzania numerem identyfikacyjnym 
jednostki notyfikowanej. 

2. Polityka ta opracowana została w oparciu o: 
a) wymagania Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 768/2008/WE z dnia 9 

lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do 
obrotu; 

b) wytyczne EA-2/17 M:2020 dotyczące wymagań horyzontalnych w akredytacji 
jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji. 

 

II. Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest jednostką notyfikowaną Komisji Europejskiej pod 
nr 1434, jest odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury oceny zgodności produktów 
nawozowych UE, w tym ocenę systemu jakości producenta. Po przyznaniu notyfikacji 
otrzymało uprawnienia do wydawania certyfikatów, świadectw a także do ich zmiany, tj. 
ograniczenia, rozszerzania zakresu certyfikacji / świadectw, zawieszania, przywracania 
ważności i cofania certyfikatów / świadectw. Będzie również przeprowadzać audity 
i nadzorować Producentów, którym wyda dokumenty certyfikacyjne. 

 

III. Stosowanie numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej 

1. Producent powołuje się na numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej w połączeniu 
z opisem zadań przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną (wewnętrzna kontrola 
produkcji oraz testowanie produktów pod nadzorem - moduł A1, ocena systemu 
zapewnienia jakości procesu produkcji – moduł D1). 

2. Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej przeznaczony jest do użycia w połączeniu 
z oznakowaniem CE oraz w deklaracjach zgodności UE sporządzanych przez Producenta 
lub upoważnionego przedstawiciela Producenta, na podstawie posiadanego certyfikatu / 
świadectwa: 

a) przed wprowadzeniem produktu nawozowego UE do obrotu, 
b) tylko w odniesieniu do produktów nawozowych UE, dla których posiada certyfikat 

/ świadectwo, 
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c) w okresie ważności certyfikatu / świadectwa, 
d) w sposób widoczny, czytelny i trwały na każdym opakowaniu produktu 

nawozowego UE spełniającego mające zastosowanie wymogi Rozporządzenia (UE) 
2019/1009 lub w przypadku, gdy produkt jest dostarczany bez opakowania, 
w dokumencie dołączonym do produktu nawozowego UE (w module A1, D1). 

 
3. Czterocyfrowy numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej (w przypadku PCBC S.A. 

jest to 1434) podaje się za oznakowaniem CE, zgodnie z wzorem udostępnionym przez 
PCBC S.A. Wzór ten może być odpowiednio skalowany, z zachowaniem czytelności 
i proporcji. Jeżeli Producent nie zastosuje wzoru udostępnionego przez PCBC S.A., 
wymaga się aby postępował zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w punkcie 4. 
 

4. Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej należy umieścić: 

a) bezpośrednio za oznakowaniem CE w odległości nie mniejszej niż 5 mm, 

b) o wysokości 1/3 znaku CE w indeksie dolnym, 

c) na tym samym tle i w tym samym kolorze co oznakowanie CE, 

d) bez stosowania kursywy, podkreślenia i przekreślenia, 

e) z zachowaniem czytelności i proporcji poszczególnych elementów, 

f) stosując czytelny krój czcionki. 

 

5. Wzór i sposób umieszczania znaku CE określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. Oznakowanie CE powinno mieć wielkość 

co najmniej 5 mm i może być skalowane, pod warunkiem, że:  

a) zachowane są proporcje, 

b) nie ulega zniekształceniu forma graficzna, 

c) zachowana jest czytelność poszczególnych elementów. 

 

Wzory oznakowania CE dostępne są do pobrania na stronie internetowej Komisji Europejskiej 
https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en.  

Poniżej wzór zgodny z wytycznymi:  

 

 
 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en
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IV. Postępowanie w przypadku niewłaściwego używania numeru identyfikacyjnego 

1. W przypadku stwierdzenia wprowadzającego w błąd używania numeru identyfikacyjnego 
jednostki notyfikowanej, PCBC S.A. zwróci się do Producenta o podjęcie działań w celu 
zaprzestania niewłaściwego używania numeru oraz podjęcia działań naprawczych 
w odniesieniu do produktów nawozowych UE udostępnionych na rynku. 

2. Mogące wprowadzić w błąd powołanie się na numer identyfikacyjny w oznakowaniu 
wyrobu lub w deklaracjach zgodności UE produktu nawozowego UE powoduje żądanie 
wycofania lub sprostowania niewłaściwych informacji, w trybie uzależnionym od 
charakteru i skutków niewłaściwego użycia. 

3. Powołanie się na numer identyfikacyjny, bez posiadania ważnego certyfikatu / 
świadectwa powoduje żądanie natychmiastowego zaprzestania stosowania numeru oraz 
podjęcia odpowiednich działań w odniesieniu do produktów nawozowych UE 
udostępnionych na rynku. 

4. Niewprowadzenie przez Producenta działań naprawczych, odpowiednich do spełnienia 
żądań określonych przez PCBC S.A., może spowodować podanie do publicznej wiadomości 
informacji o błędnym powoływaniu się na numer jednostki notyfikowanej. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Spełnienie wymagań przedstawionych w niniejszym dokumencie jest przedmiotem oceny 
w procesach nadzoru prowadzonych przez jednostkę notyfikowaną. 

2. Stwierdzenie podczas auditu lub oceny dokumentacji niewłaściwego użycia numeru 
jednostki traktowane jest jako niezgodność, z obowiązkiem wprowadzenia korekcji 
i działań korygujących. 


