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WNIOSEK O WYDANIE OPINII TECHNICZNEJ 

W ZAKRESIE WPROWADZANIA DO UŻYTKOWANIA W JEDNOSTKACH OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ POJAZDÓW POŻARNICZYCH UŻYWANYCH POZA GRANICAMI KRAJU NA 

PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI POZ.1878 

Z DNIA 21.10.2020 R. 

Lp. NUMER WNIOSKU - wypełnia CNBOP-PIB  

1 
Podmiot wnioskujący: 

(nazwa, siedziba Wnioskującego, NIP, e-mail) 
 

2 

Płatnik i Nabywca Opinii Technicznej: 

(podać jeśli jest inny niż Wnioskodawca - nazwa, 

siedziba Płatnika i Nabywcy, NIP, e-mail) 
 

3 

Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony 

Wnioskodawcy: 

(imię, nazwisko, telefon, e-mail) 

 

4 

Pełnomocnicy Wnioskującego (jeżeli zostali 

ustanowieni): 

(nazwa, siedziba Wnioskującego lub imię 

 i nazwisko, telefon, e-mail) 

 

5 
Określenie pojazdu: 

Podać nazwę i oznaczenie wg. PN-EN 1846-1 
 

6 Przeznaczenie pojazdu:  

7 Producent podwozia pojazdu:  

8 Producent zabudowy pojazdu:  

9 

Data produkcji pojazdu: podwozie/zabudowa 

(DD/MM/RRRR) 

Jeżeli brak określonego dnia i/lub miesiąca podać 

minimum rok 

…….../…….…/…….…..…. …….../…….…/…….….….. 

podwozie zabudowa 

10 

Data sprowadzenia pojazdu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

(DD/MM/RRRR) 

 
…….….../……..…/…….…..…. 

11 

Podmiot sprowadzający pojazd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

(nazwa, siedziba sprowadzającego lub imię 

i nazwisko, adres zameldowania – osoba 

prywatna) 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK 

12 Numer rejestracyjny pojazdu:  

13 Numer VIN pojazdu:  

14 Numer homologacji pojazdu (jeśli posiada):  

15 
Planowany przez Wnioskującego termin 

dostarczenia pojazdu (DD/MM/RRRR): 
 

 

UWAGA: pojazd dostarczony w celu wydania opinii technicznej powinien być kompletny, w pełni wyposażony 

w sprzęt i wyposażenie. Zbiorniki paliwa, AdBlue (o ile występuje) i płynów eksploatacyjnych (np. płyn chłodzący, 

płyn spryskiwaczy) powinny być uzupełnione do pełnej objętości zbiorników a w uzasadnionych przypadkach 

w ilości zgodnej z zaleceniami producenta. Podwozie oraz sprzęt dodatkowy zamontowany na stałe powinny być 

przygotowane do użycia. Ciśnienie w kołach pojazdu powinno być zgodne z wymaganiami. Wraz z pojazdem 

dostarczyć gaśnicę oraz trójkąt, przewód do przyłącza ładowania akumulatorów oraz niezbędne elementu 

służące do odchylania kabiny (jeżeli dotyczy). W celu wykonania badań drogowych należy dostarczyć również: 

aktualny dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne pojazdu oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu. 

Do Wniosku należy dołączyć dokumenty wyszczególnione na następnej stronie. 
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Lp. Wymagany dokument Dane dokumentu 

16 

a. dokumentacja potwierdzającą rejestrację pojazdu za granicą w postaci 

dowodu rejestracyjnego potwierdzającego datę pierwszej rejestracji poza 

granicami kraju jako pojazdu specjalnego pożarniczego. 

(do Wniosku dołączyć oryginał dowodu rejestracyjnego lub jego kopię 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wydział komunikacji w 

którym pojazd został zarejestrowany) 

 

Dokument należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na 

język polski. 

 

Numer dowodu rejestracyjnego: 
 
………………………………………………………….…….….….. 
Wydział komunikacji w którym pojazd został zarejestrowany 
(kraj, miejscowość): 
 
………………………………………………………….…….….….. 
Data pierwszej rejestracji poza granicami kraju jako pojazdu 
specjalnego pożarniczego na podstawie dowodu 
rejestracyjnego 
 (DD/MM/RRRR): 

b. lub inny dokument urzędowy, potwierdzający datę pierwszej rejestracji 

poza granicami kraju jako pojazdu specjalnego pożarniczego. 

(do Wniosku dołączyć kopię dokumentu) 

Punkt 13.b wypełnić w przypadku braku dowodu rejestracyjnego wydanego 

za granicą lub braku w dowodzie rejestracyjnym daty pierwszej rejestracji 

poza granicami kraju jako pojazdu specjalnego pożarniczego. 

 

Dokument należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem 

przysięgłym na język polski. 

Dane identyfikacyjne innego dokumentu urzędowego (np. 
nazwa dokumentu, data i miejsce wystawienia – miejscowość, 
kraj, numer dokumentu): 
 
………………………………………………………….…….….….. 
 
………………………………………………………….…….….….. 
 
………………………………………………………….…….….….. 
 
Data pierwszej rejestracji poza granicami kraju jako pojazdu 
specjalnego pożarniczego na podstawie innego dokumentu 
urzędowego  
(DD/MM/RRRR): 

 

17 

Dokument potwierdzający użytkowanie pojazdu poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej w jednostkach ochrony przeciwpożarowej przez 
minimum 5 lat a nie starszych niż 30 lat od daty rejestracji poza granicami 
kraju. 

Dokument należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem 
przysięgłym na język polski. 

Dane identyfikacyjne dokumentu (np. nazwa dokumentu, data 
i miejsce wystawienia, numer dokumentu): 

18 

W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego 
państwem członkowskim UE1) zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza 
się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, 
wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie. 
(dostarczyć jeżeli dotyczy) 

Dane identyfikacyjne dokumentu (np. nazwa dokumentu, data 
i miejsce wystawienia, numer dokumentu): 

19 

Dokumentacja potwierdzającą dokonanie pierwszego przeglądu 
technicznego pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określającą, że 
jest to pojazd używany do celów specjalnych w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) 

Dane identyfikacyjne dokumentu (np. nazwa dokumentu, data 
i miejsce wystawienia, numer dokumentu): 

20 

Instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim w zakresie pełnionej funkcji 
specjalistycznej 
(np. instrukcja obsługi zabudowy, autopompy, masztu, generatora prądu, 
wyciągarki, linii szybkiego natarcia, działka, przyłącza ładowania 
akumulatorów itp. – jeżeli zainstalowano) 

Zaznaczyć krzyżykiem zakres instrukcji: 

zabudowa:  ☐         autopompa: ☐          maszt: ☐    

generator prądu: ☐                       wyciągarka: ☐   

Linia szybkiego natarcia: ☐                Działko:  ☐  

przyłącze szybkiego ładowania akumulatorów: ☐      

inne:……………………………………………......☐ 

inne: …………………………………….……..…..☐                           

21 

Wykaz sprzętu i wyposażenia przewożonego w pojeździe wraz z jego 
rozmieszczeniem. 
(podać wykaz sprzętu wraz z jego rozmieszczeniem w poszczególnych 
skrytkach zabudowy, kabinie kierowcy, załogi, na dachu zabudowy – jeśli 
dotyczy) 

Do Wniosku dołączyć wykaz sprzętu przewożonego 
w pojeździe wraz z jego rozmieszczeniem w poszczególnych 
skrytkach, kabinie, na dachu zabudowy (o ile dotyczy). 

 

1) dotyczy: Republiki Turcji, oraz w państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stroną umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia wraz z późniejszymi zmianami. 

3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, OBRONY NARODOWEJ, FINANSÓW ORAZ 
SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej. 
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1. Wnioskodawca zobowiązuje się do: 

1.1. Spełnienia wszystkich wymagań, wynikających z ubiegania się o wydanie opinii do użytkowania wyrobu, zawartych 

w obowiązujących przepisach prawnych i specyfikacjach technicznych. 

1.2. Informowania CNBOP-PIB o wszelkich zmianach wprowadzonych przez producenta w wyrobie(-ach), jak również 

w dokumentacji technicznej wyrobu(-ów), przedłożonej do CNBOP-PIB w związku z realizacją procesu na podstawie 

niniejszego Wniosku. 

1.3. Regulowania zobowiązań finansowych wynikających z procesu wydania opinii do użytkowania prowadzonego przez  

CNBOP-PIB na podstawie niniejszego Wniosku, niezależnie od wyniku tego procesu. 

2. Wnioskodawca oświadcza, że: 

2.1. Ma prawo do rozporządzania wyrobem wraz z jego dokumentacją techniczną w celu złożenia niniejszego Wniosku. 

2.2. Dołączona do Wniosku dokumentacja jest aktualna i dotyczy wyrobu w zakresie, którego składany jest Wniosek. 

2.3. Zna aktualny stan prawny i stan normalizacyjny w zakresie wnioskowanego procesu. 

2.4. Będzie wypełniać wymagania niezbędne do przeprowadzenia przez CNBOP-PIB procesu wydania opinii oraz dostarczy 

CNBOP-PIB informacje niezbędne do dokonania oceny właściwości użytkowych wyrobu. 

3. Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że opinia techniczna zostanie wydane po: 

3.1. Pozytywnej ocenie właściwości użytkowych należycie zidentyfikowanego wyrobu. 

3.2. Uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec CNBOP-PIB. 

4. Ponadto Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że: 

4.1. Warunkiem rozpoczęcia procesu wydania opinii do użytkowania jest otrzymanie przez CNBOP-PIB poprawnie wypełnionego 

oryginału Wniosku wraz z kompletem obowiązkowych załączników. 

4.2. Brak terminowych płatności stanowi podstawę wstrzymania dalszych prac w procesie wydania opinii do użytkowania 

realizowanym przez CNBOP-PIB. 

4.3. Posiadaczem Właścicielem opinii technicznej będzie Wnioskodawca (wskazany w niniejszym Wniosku). 

4.4. Po weryfikacji poprawności zawartych we Wniosku zapisów i potwierdzeniu możliwości przeprowadzenia przez CNBOP-PIB 

procesu wydania opinii na podstawie przedstawionych wraz z Wnioskiem informacji, niniejszy Wniosek, po podpisaniu przez 

uprawnionego przedstawiciela CNBOP-PIB, stanowić będzie umowę o realizację usługi wydania opinii technicznej. 

4.5. Wnioskodawcy przysługuje prawo, na każdym etapie prowadzenia procesu wydania opinii wyrobu do użytkowania, złożenia 

skargi na działania CNBOP-PIB oraz prawo do odwołania od decyzji CNBOP-PIB. Odwołanie, należy wnieść na piśmie do 

Dyrektora CNBOP-PIB w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

4.6. Spory mogące wyniknąć w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy 

dla siedziby WYKONAWCY. 

5. CNBOP-PIB zobowiązuje się do: 

5.1. Prowadzenia procesu wydania opinii, kontroli i nadzoru w sposób kompetentny z zachowaniem bezstronności i niezależności. 

5.2. Zachowania poufności wszystkich informacji dot. klienta uzyskanych w procesie wydania opinii wyrobu do użytkowania, jak 

i z innych źródeł (skargi), z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem. 

5.3. Reagowania w sposób niedyskryminujący na skargi i odwołania Wnioskodawcy. 

6. CNBOP-PIB oświadcza, że: 

6.1. Posiada osobowość prawną i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

6.2. Dysponuje wystarczającymi zasobami niezbędnymi do przeprowadzenia procesu wydania opinii wyrobu do użytkowania. 

7. Dane osobowe: 

7.1. Strony oświadczają, że są administratorami danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania Stron oraz 

pracowników Stron, podanych w związku z podpisaniem i wykonywaniem Umowy. 

7.2. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych w CNBOP-PIB jest 

Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych adres e-mail: iod@cnbop.pl, tel. +48 22 76 93 363. 
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7.3. Strony przetwarzają podane dane osobowe osób reprezentujących i pracowników Stron w celu realizacji Umowy. Podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel – kontakt w sprawie wykonania Umowy. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania Umowy. 

7.4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących 

przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. 

7.5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Stron, 

świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Stron – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających ochronę danych. 

7.6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do 

swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7.7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Stron z prośbą 

o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7.8. Strony nie zamierzają przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych 

7.9. Strony zobowiązują się do przekazania informacji, o których mowa powyżej, osobom reprezentującym i pracownikom Stron, 

których dane zostały przekazane Stronom. 

 

Wnioskujący: 

 

 

 
 

……………………………………… 

 
 

……………………………………… 
Pieczątka składającego Wniosek  Data i czytelny podpis osoby składającej Wniosek  

Uwagi i zastrzeżenia do złożonego Wniosku (wypełnia przyjmujący lub prowadzący Wniosek zależnie od potrzeb): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Przyjęcie do realizacji     Potwierdzam poprawność złożonego Wniosku 

CNBOP-PIB  CNBOP-PIB 

 
 

……………………………………… …………………………………… 
Data i podpis osoby 

prowadzącej Wniosek  

 

Imię, nazwisko oraz podpis 

Kierownika / Z-cy ZL BS 

 

 
 

…………………………………… 
 Data rejestracji Wniosku 

 


