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Niniejszy dokument jest własnością CNBOP-PIB. Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Po pobraniu/wydrukowaniu egzemplarz nienadzorowany – należy każdorazowo potwierdzać aktualność dokumentu na stronie internetowej www.cnbop.pl. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami1 każdej jednostce notyfikowanej Komisja Europejska przydziela numer identyfikacyjny. Jednostka 

ma nadawany tylko jeden numer identyfikacyjny nawet w przypadku, gdy jest notyfikowana na mocy różnych aktów prawnych Unii. 

Wykaz jednostek notyfikowanych wraz z numerami identyfikacyjnymi oraz zakresami notyfikowanej działalności jest publikowany  

przez Komisję Europejską na stronie internetowej www.ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando. 

Niniejszy dokument określa zasady posługiwania się numerem 1438 który jest numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej 

CNBOP-PIB. 

1. Upoważnienie do stosowania numeru identyfikacyjnego 1438 z oznaczeniem CE uzyskuje wyłącznie Producent2 lub jego 

Upoważniony przedstawiciel3, zwany dalej Posiadaczem, któremu CNBOP-PIB udzieliło certyfikacji europejskiej (certyfikat 

zgodności EC, certyfikat oceny typu WE) dla określonego wyrobu. 

2. Numer identyfikacyjny 1438 powinien być stosowany wyłącznie w połączeniu z oznakowaniem CE. Posiadacz powinien stosować się 

do ogólnych zasad dotyczących formy, umieszczania i posługiwania się oznakowaniem CE zawartych w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku 

odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93  

(Dz. Urz. UE L 218 z dnia 13.08.2008 r.). 

3. Posiadacz, któremu CNBOP-PIB zawiesiło lub cofnęło certyfikację europejską na określony wyrób, nie może stosować numeru 

identyfikacyjnego CNBOP-PIB w okresie trwania zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji. 

4. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu certyfikacja europejska wyrobu utraciła ważność, Posiadacz jest zobowiązany do natychmiastowego 

zaprzestania stosowania numeru identyfikacyjnego CNBOP-PIB. 

5. Posiadacz jest zobowiązany do zaprzestania używania numeru 1438 z oznakowaniem CE w sposób, który CNBOP-PIB uzna 

za niedopuszczalny. 

6. Posiadacz nie może przenosić prawa posługiwania się numerem identyfikacyjnym CNBOP-PIB na jakiekolwiek inne podmioty  

(np. na podwykonawców). 

7. Nie dopuszcza się stosowania numeru 1438 z oznakowaniem CE na wizytówkach i/lub pieczątkach Posiadacza lub pracowników 

Posiadacza. 

8. W przypadku nadużycia stosowania numeru identyfikacyjnego CNBOP-PIB lub fałszywego albo wprowadzającego w błąd powołania 

się na udzieloną certyfikację europejską, CNBOP-PIB zawiesi lub cofnie udzieloną certyfikację. 

9. W przypadku nadużycia, fałszerstwa lub wprowadzającego w błąd powołania się na numer 1438 CNBOP-PIB, Instytut zastrzega 

sobie możliwość podjęcia odpowiednich działań tj.: 

 żądania podjęcia działań korygujących, 

 zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu, 

 opublikowania na stronie www.cnbop.pl informacji o bezprawnym lub fałszywym powołaniu się na numer identyfikacyjny 

notyfikacji CNBOP-PIB, 

 wejścia na drogę procesową. 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z dnia 04.04.2011 r.) 
2 w rozumieniu definicji określonej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku 
odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z dnia 13.08.2008 r.) 
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