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I Wprowadzenie 

1. Niniejszy dokument określa politykę Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., jako 
jednostki notyfikowanej do realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zhar-
monizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 
dyrektywę Rady 89/106/EWG [zwanego dalej „CPR”], dotyczącą zarządzania numerem 
identyfikacyjnym jednostki. 
 
2. Polityka ta opracowana została w oparciu o:  
- 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; 
- wytyczne EA-2/17:2009 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 Europej-
skiej i państwom członkowskim, jako jednostka kompetentna do wykonywania zadań 
wynikających z dyrektyw nowego podejścia oraz rozporządzeń Parlamentu Europejskie-
go i Rady i posiada numer identyfikacyjny 1434. 

 

III Stosowanie numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej 

1. Producent powołuje numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeżeli jest ona za-
angażowana na etapie kontroli produkcji; zgodnie z załącznikiem V do CPR ma to 
zastosowanie w systemach 1, 1+ i 2+. 
 
2. Numer identyfikacyjny jednostki przeznaczony jest do użycia w połączeniu z oznako-
waniem CE oraz w deklaracjach właściwości użytkowych sporządzanych przez 
producenta przy wprowadzaniu wyrobu budowlanego do obrotu.  
 
3. Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej podaje się za oznakowaniem CE. Nu-
mer umieszcza producent, na podstawie posiadanego certyfikatu, właściwego dla 
danego systemu.  
 
3. W deklaracji właściwości użytkowych producent podaje nazwę i numer identyfikacyjny 
jednostki notyfikowanej, w połączeniu z opisem zadań strony trzeciej przeprowadzonych 
przez jednostkę notyfikowaną w zastosowanym systemie oceny, właściwym dla określo-
nego zamierzonego zastosowania. 
 
4. Dane dotyczące jednostki notyfikowanej podane w deklaracji właściwości użytkowych 
powinny w sposób jednoznaczny identyfikować jednostkę notyfikowaną (nazwę i numer 
identyfikacyjny) oraz wskazywać zakres, w jakim został udzielony certyfikat, w połączeniu 
z zamierzonym zastosowaniem wyrobu dla przywołanego systemu oceny. 
 
5. Producent może podawać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej tylko: 
- w odniesieniu do wyrobów, dla których posiada certyfikat stałości właściwości użytko-
wych wyrobu (lub wydany przed 1 lipca 2013 r. certyfikat zgodności), albo certyfikat 
zgodności zakładowej kontroli produkcji (lub wydany przed 1 lipca 2013 r. certyfikat za-
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kładowej kontroli produkcji), w zależności od systemu oceny i weryfikacji stałości właści-
wości użytkowych; 
- w okresie ważności certyfikatu. 

 

IV Postępowanie w przypadku niewłaściwego używania numeru identy-
fikacyjnego 

1. W przypadku stwierdzenia wprowadzającego w błąd używania numeru identyfikacyj-
nego jednostki notyfikowanej, PCBC SA zwróci się do posiadacza certyfikatu o podjęcie 
działań w celu zaprzestania niewłaściwego używania numeru oraz podjęcia działań na-
prawczych w odniesieniu do wyrobów udostępnionych na rynku. 
 
2. Mogące wprowadzić w błąd powołanie się na numer identyfikacyjny w oznakowaniu 
wyrobu lub w deklaracjach właściwości użytkowych wyrobu powoduje żądanie wycofania 
lub sprostowania niewłaściwych informacji, w trybie uzależnionym od charakteru i skut-
ków niewłaściwego użycia. 
 
3. Powołanie się na numer identyfikacyjny, bez posiadania ważnego certyfikatu, powodu-
je żądanie natychmiastowego zaprzestania stosowania numeru oraz podjęcia 
odpowiednich działań w odniesieniu do wyrobów udostępnionych na rynku. 
 
4. Nie wprowadzenie przez posiadacza certyfikatu działań naprawczych, odpowiednich 
do spełnienia żądań określonych przez PCBC SA, może spowodować podanie do pu-
blicznej wiadomości informacji o błędnym powoływaniu się na numer jednostki.  
 

V. Postanowienia końcowe  

1. Spełnienie wymagań przedstawionych w niniejszym dokumencie jest przedmiotem 
oceny w procesach nadzoru ZKP prowadzonych przez jednostkę. 
 
2. Stwierdzenie podczas inspekcji ZKP niewłaściwego użycia numeru jednostki traktowa-
ne jest jako niezgodność formalna, z obowiązkiem wprowadzenia działań naprawczych. 
 

________________________ 


