Regulamin przyznawania przez Polski Komitet Normalizacyjny
- Identyfikator NRA/I dla PKN: 01 1010 1001numeru wystawcy identyfikatora CS1-IID (CS1 Issuer Identifier)
zgodnie z PN-EN ISO 14816:2006
Numer wystawcy (CS1-IID) jest wymagany do automatycznej identyfikacji
pojazdów i wyposażenia w transporcie drogowym poprzez rejestrację ruchu
przez sieć telemetryczną.
1. Złożenie wniosku o przyznanie numeru identyfikującego wystawcy (CS1IID)
Zgodnie z pkt. A.2.1.1. Załącznika A do normy PN-EN ISO 14816:2006 podmiot
wnioskujący powinien dostarczyć wniosek w formie pisemnej*
Krajowemu
Administratorowi Rejestracji dla Wystawców (National Registration Administrator
for Issuers NRA/I). Rolę tę w Rzeczpospolitej Polskiej pełni Polski Komitet
Normalizacyjny.
W przypadku gdy złożony do PKN wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany
pod względem formalnym i przyjęty do rejestracji, podmiotowi wnioskującemu
zostaje nadany pierwszy wolny numer w rejestrze lub numer sugerowany przez
podmiot wnioskujący, o ile jest on wolny.
Podmiot wnioskujący może złożyć więcej niż jeden wniosek, jeśli ubiega się
o więcej niż jeden numer CS1-IID. Każdy taki wniosek traktowany jest niezależnie
od innych wniosków złożonych przez ten sam podmiot. Jedyne ograniczenie
dotyczy zalecenia o unikaniu powtórnego użytkowania przyznanego już numeru.
W kwestiach spornych, podmiotowi wnioskującemu przysługuje prawo do
odwołania się od każdej decyzji PKN. W takim wypadku powinien złożyć pisemne
odwołanie do Centralnego Administratora Rejestracji (CRA – funkcję tę pełni
holenderski NEN). CRA o fakcie złożenia odwołania powiadamia Komitet
Techniczny ISO/TC 204. W przypadku gdy CRA samodzielnie nie możne rozwiązać
problemu, może poprosić o wykładnię CEN/TC 278 lub ISO/TC 204.

2. Warunki, które powinien spełniać podmiot wnioskujący o przyznanie
numeru identyfikującego wystawcy
Zgodnie z PN-EN ISO 14816:2006 podmiot wnioskujący o przyznanie numeru
wystawcy (CS1-IID) powinien spełniać następujące warunki:
• powinien być samodzielną jednostką posiadającą osobowość prawną;
•
•

powinien stosować przyznany mu numer wystawcy CS1-IID zgodnie
z zadeklarowanym we wniosku obszarem stosowania;
powinien opłacić wszystkie opłaty związane z nadaniem numeru wystawcy
wymagane przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dodatkowo podmiot wnioskujący powinien spełniać następujące kryteria;

•
•

przewiduje natychmiastowe użycie przyznanego numeru wystawcy (CS1-IID)
lub uzasadni możliwe bliskie w czasie jego użycie;
przedstawi PKN formę i strukturę kodu, który zamierza stosować z użyciem
przyjętego numeru wystawcy. Musi ona być zgodna z PN-EN ISO 14816:2006
i/lub innymi ustaleniami z PKN, o ile takie wystąpiły.

3. Opłaty
PKN pobiera opłatę za usługę rejestracyjną w wysokości: 2 000 zł netto (plus 23 %
VAT) za pierwsze 24 miesiące oraz 1 000 zł netto (plus 23 % VAT) za każde
przedłużenie rejestracji na następne 24 miesiące.
Podstawę do uiszczenia opłaty stanowi faktura wystawiona przez PKN. Faktury
wystawiane są zawsze wg aktualnie obowiązujących stawek.
PKN zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat za usługę rejestracyjną.

4. Przyznanie numeru wystawcy (CS1-IID)
Wystawienie faktury za usługę rejestracyjną oznacza pozytywną weryfikację
i przyjęcie złożonego wniosku
Wydanie przyznanego numeru CS1-IID następuje w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez PKN zapłaty za wystawioną fakturę za usługę rejestracyjną.
Brak opłaty w terminie płatności faktury powoduje unieważnienie złożonego
wniosku.

5. Obowiązki wystawcy wynikające z przyznania numeru wystawcy (CS1-IID)
Wystawca posiadający przyznany numer CS1-IID zobowiązany jest do:
•

•
•
•
•
•
•

używania i stosowania przyznanego numeru CS1-IID w sposób i na warunkach
określonych w w/w regulaminie oraz normie w PN-EN ISO 14816:2006
Telematyka transportu i ruchu drogowego – Automatyczna identyfikacja
pojazdu i wyposażenia -- Numeracja i struktura danych;
zachowania zasady stosowania numeru wystawcy w zakresie działalności
określonej w złożonym wniosku;
wystawianie kodów serwisowych zawierających numer wystawcy zgodne
z wymaganiami normy PN-EN ISO 14816:2006;
informowanie PKN o wszelkich zmianach w informacjach podanych
w złożonym wniosku;
prowadzenie rejestru wydanych kodów serwisowych w obszarze deklarowanej
we wniosku działalności z zachowaniem odpowiednich obowiązujących
przepisów prawa polskiego;
w przypadku zamierzonego zakończenia działalności, powiadomienie o tym
PKN w formie pisemnej na trzy miesiące przed planowanym terminem;
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zgromadzonych danych osobowych
oraz postępowanie z nimi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
prawa.

6. Kontakt ws. rejestracji
Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa,
Tel: +48 22 55 67 449
Fax:+48 22 55 67 787
E-mail: wsmsekr@pkn.pl
Osoba odpowiedzialna: Robert Nawrocki

