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Słowo wstępne 
Prowadzenie działań ratowniczych w dzisiejszych czasach poza wysokim 

wyspecjalizowaniem jednostek ratowniczych oraz wiedzą w zakresie procedur związanych 
z prowadzeniem akcji ratowniczo – gaśniczych wymaga także kompetencji w zakresie 
obszaru związanego z przepisami dotyczącymi procedur wprowadzania do użytkowania 
sprzętu stosowanego w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.  

Informacje zawarte w niniejszym standardzie wzbogacą wiedzę użytkowników 
w zakresie wymagań jakie powinny spełniać wyroby oraz jakie dokumenty i oznakowanie na 
wyrobach potwierdza spełnienie określonych wymagań. Dzięki temu czytelnik będzie mógł 
bez większego problemu wybrać te wyroby, które spełniają wymagania, są bezpieczne oraz 
w pełni funkcjonalne. Wyroby, których zastosowanie w jednostkach ochrony 
przeciwpożarowej zapewni bezpieczeństwo użytkujących je ratowników oraz osób 
ratowanych. Materiał wzbogacony został o szereg wskazówek i wytycznych, aby mógł służyć 
jako przewodnik dla druhów ochotników i wspierać ich decyzje przy zakupie wyposażenia 
dla tych jednostek. Przedmiotowy materiał może zostać wykorzystany podczas szkoleń 
organizowanych w strukturach OSP i być podstawą do zapoznania się i potwierdzenia 
znajomości wg załączonego przykładowego oświadczenia o odbyciu szkolenia dotyczącego 
wymagań i aktualnego stanu prawnego w przedmiotowym zakresie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SYSTEM DOPUSZCZEŃ DLA JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

/STANDARDY CNBOP - PIB/ 

 

www.cnbop.pl  CNBOP-PIB – 0015:2014 wydanie 2 
 

Strona 5 z 16

1.  Podstawy prawne  
1.1 Zastosowanie 

Jednym z bardzo istotnych obszarów działalności CNBOP–PIB jest prowadzenie 
procesów dopuszczenia wyrobów do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. Działalność 
ta wynika z dwóch podstawowych aktów prawnych: 

 Ryc.1. Akty prawne1 
W myśl tych przepisów wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie życia i zdrowia wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony 
przeciwpożarowej (tj. PSP, OSP, inne wymienione w art. 15 ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.2) oraz wykorzystywane przez te jednostki do 
alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, 
a także podręczny sprzęt gaśniczy mogą być stosowane wyłącznie po uzyskaniu 
dopuszczenia do użytkowania.  
 

Jakie wyroby ustawodawca miał na myśli? 
Zapisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 

czerwca 2007 r.3 dotyczą wszystkich wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, 
których strażacy używają podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także 
podczas alarmowania i powiadamiania o zagrożeniu. W załączniku do tego rozporządzenia 
znajduje się wykaz wyrobów, które podlegają obowiązkowi dopuszczenia. W wykazie ujęto 
także wskazane poniżej grupy wyrobów:  
                                                
1 opracowanie własne 
2 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 11. poz. 59). 
3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu 

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, 
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 
z późn.zm.). 
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1. Wyposażenie i środki ochrony indywidualnej strażaka. 
2. Pompy pożarnicze. 
3. Armatura i osprzęt pożarniczy. 
4. Pojazdy pożarnicze. 
5. Sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej. 
6. Narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej. 
7. Podręczny sprzęt gaśniczy. 
8. Środki gaśnicze. 
9. Sorbenty. 
10. Elementy systemów alarmowania i powiadamiania. 
11. Elementy systemów ostrzegania i ewakuacji. 
12. Urządzenia do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, wykorzystywanych przez 

jednostki ochrony przeciwpożarowej. 
13. Znaki bezpieczeństwa i oświetlenie awaryjne. 
14. Przewody i kable do urządzeń przeciwpożarowych. 
15. Dźwigi dla straży pożarnej. 

Szczegółowy wykaz wyrobów dla których wymagane jest świadectwo dopuszczenia 
w odniesieniu do wyżej wymienionych grup przedstawia załącznik nr 1 niniejszego 
standardu. 
1.2 Proces dopuszczenia wyrobu – wydanie świadectwa dopuszczenia 

Na czym polega proces dopuszczenia wyrobu do stosowania? 
Proces dopuszczenia wyrobu składa się z następujących etapów: 

1. Złożenie przez wnioskodawcę wniosku o przeprowadzenie procesu dopuszczenia do 
użytkowania wyrobu. 

2. Badania wyrobu w laboratorium CNBOP-PIB. 
3. Ocena warunków techniczno-organizacyjnych (WTO) w zakładzie produkcyjnym. 
4. Wydanie świadectwa dopuszczenia. 
5. Kontrola dopuszczenia w trakcie jego ważności.  

W sposób syntetyczny proces dopuszczenia przedstawiono w schemacie poniżej:
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Ryc. 2. Główne etapy procesu dopuszczenia4 

Do chwili obecnej CNBOP-PIB wydało ponad 2000 świadectw dopuszczenia. Około 
30% wyrobów zgłoszonych do CNBOP-PIB nie uzyskało pozytywnych wyników badań oraz 
pozytywnej oceny zgodności, co w rezultacie skutkowało niewydaniem świadectwa 
dopuszczenia. 

Wykaz świadectw dopuszczenia wydanych przez CNBOP-PIB jest dostępny na 
stronie  www.cnbop.pl w zakładce wykaz wydanych dokumentów. 
 Dodatkowe informacje dotyczące trybu wydawania świadectw dopuszczenia zawarte 
są w standardzie CNBOP-0002:2010 wydanie 2 Ochrona przeciwpożarowa. Ocena 
zgodności wyrobów wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej 
dostępnym nieodpłatnie na stronie www.cnbop.pl w zakładce Wydawnictwa/standardy. 
1.3 Interpretacje prawne Departamentu Prawnego MSWiA  

Poniżej przedstawiono najczęściej zadawane pytania w przedmiotowym zakresie 
i odpowiedź przedstawioną przez Departament Prawny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji wyrażoną w piśmie z dnia 05.02.2008 r. 

 Jak należy postępować ze sprzętem będącym na stanie magazynowym jednostki 
przeciwpożarowej zakupionym na podstawie ważnego certyfikatu nie 
wprowadzonym jeszcze do użytkowania? Na podstawie jakiego dokumentu 
wprowadzać do użytkowania w jednostkach przeciwpożarowych sprzęt używany, 
nie posiadający ani ważnego certyfikatu ani świadectwa dopuszczenia? (np. 
używane samochody ratowniczo-gaśnicze). 

                                                
4 opracowanie własne 
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„Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej dopuszczenie do 
użytkowania jest wymagane w przypadku wprowadzania do użytkowania oraz 
wykorzystywania przez jednostki ochrony przeciwpożarowej wyrobów wymienionych w tym 
przepisie. Bez znaczenia przy tym pozostaje czy jest to produkt nowy czy też używany. 
Zasadnym jest także twierdzenie, że świadectwo dopuszczenia do użytkowania winien 
posiadać każdy sprzęt, wskazany w art. 7 ust. 1 w ustawy o ochronie przeciwpożarowej 
wprowadzany aktualnie do użytkowania, nawet jeżeli znajdował się  w stanie magazynowym 
jednostki.” 

 Jak postępować w przypadku budowy nadwozi pożarniczych na podwoziach 
używanych niespełniających wymagań obowiązującego załącznika do 
rozporządzenia, co w konsekwencji uniemożliwi uzyskanie świadectwa 
dopuszczenia? 
„Jak wyżej wskazano nie jest możliwe, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej, wprowadzenie do użytkowania sprzętu, który nie posiada dopuszczenia do 
użytkowania, a zgodnie z tym przepisami winien je posiadać.” 

 Jakie konsekwencje grożą producentom i użytkownikom /zleceniodawcom/ jeżeli 
są jednostką podlegającą rozporządzeniu, za wprowadzenie do obrotu 
i użytkowanie sprzętu bez wymaganych prawem dokumentów? 
„Ponownie należy podkreślić, że przepis rangi ustawowej, tj. art. 7 ust. 1 ustawy 

o ochronie przeciwpożarowej, ustanawia obowiązek uzyskania przez wymienione w nim 
wyroby świadectwa dopuszczenia do użytkowania. Zatem wyroby zakupione przez jednostki 
ochrony przeciwpożarowej, nie posiadające świadectwa dopuszczenia do użytkowania nie 
mogły być stosowane przez te jednostki. W konsekwencji ich zakup uznać by należało za 
przejaw niegospodarności w wydatkowaniu środków publicznych i działanie na szkodę 
interesu publicznego. Zauważyć można, że zgodnie z artykułem 231 §1 Kodeksu karnego 
funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając 
obowiązku, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się w/w czynu w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej lub osobistej podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (art. 231 
§ 2 kk.). Nadto kierownik jednostki dokonującej zakupu wyrobów nie spełniających 
wymogów ustawowych, a w konsekwencji bezużytecznych podlegałby również 
odpowiedzialności służbowej, zgodnie ze stosownymi przepisami.” 

 Co ze sprzętem wycofanym z użytkowania /stosowania/ w jednostkach PSP 
i przekazywanym do jednostkach OSP? Na podstawie jakiego dokumentu mogą 
być wprowadzone do użytkowania? 
„Ochotnicze straże pożarne zostały zaliczone, zgodnie z art. 15 art. ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej do jednostek ochrony przeciwpożarowej. W konsekwencji wprowadzone 
do użytkowania oraz stosowane w tych jednostkach wyroby, wskazane art. 7 ust. 1 ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej winny posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania.” 

Zważywszy na fakt, iż sprzęt przekazywany z jednostek PSP do jednostek OSP był do 
czasu przekazania w powszechnym użytkowaniu tzn. nie został wycofany z użytkowania 
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w jednostkach ochrony przeciwpożarowej nie ma konieczności uzyskania świadectwa 
dopuszczenia dla tego sprzętu. 
 Powyższe interpretacje prawne Departamentu Prawnego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.02.2008 r., jednoznacznie wskazują na konieczność 
posiadania świadectwa dopuszczenia dla wyrobów określonych w rozporządzeniu5 przy 
wprowadzaniu do użytkowania w jednostkach ochotniczych straży pożarnych. 
2.  Świadectwo dopuszczenia – podstawowe informacje 

Jak są główne założenia dopuszczenia do użytkowania ? 
Główne założenia dopuszczenia przedstawia w poniższy diagram: 

 
Ryc. 3. Główne założenia dopuszczenia6 

2.1. Analiza zapisów zamieszczonych w świadectwie dopuszczenia 
Na co zwracać uwagę? 

Analizując zapisy zawarte w świadectwach dopuszczenia wydanych przez CNBOP-
PIB, należy zwrócić szczególną uwagę na: (patrz Ryc. 4. i Ryc. 5.) 

1. zgodność nazw: wnioskodawcy, producenta z wyrobem kupowanym/ 
wprowadzanym, 

2. zgodność nazwy wyrobu i jego oznaczenia typu z wyrobem kupowanym/ 
wprowadzanym, 

3. spełnienie wymagań właściwego dokumentu odniesienia dla danego wyrobu, 
4. podstawowe dane techniczne wyrobu, 
5. obecność hologramu CNBOP-PIB wraz z wymaganą pieczęcią i podpisem Dyrektora 

CNBOP-PIB,  
6. datę ważności świadectwa, 
7. numer świadectwa dopuszczenia.

                                                
5 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu 

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, 
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 
z późn.zm.) 

6 opracowanie własne 
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Ryc. 4.  Wskazówki dotyczące zawartości świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB (strona 1) 
 

  
 
 
 
 
 

 

  DC/D-21/03.10.2011 
 
 

DC/D-21/03.10.2011 

 

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA   
 Nr XXXX/YYYY 

 
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) 
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  

im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:  

XXXX 
 

stwierdza, że wyrób:     xxxxx 
 

produkowany przez: 
 
 
w zakładzie produkcyjnym  
 

 
 

xxxxx 
 

xxxxx 
 
 
  

spełnia wymagania: 
 

pkt. XXXX załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia  20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym  
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) 
 

Dokumentacja:   
1.Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr  XXXX / XXXX  z dnia XX.XX.XXXX r., oraz wniosek  

o przeprowadzenie procesu roszerzenia dopuszczenia nr  XXXX/XXXX z dnia XX.XX.XXXX r.  
2.Sprawozdanie z badań nr XXXX/X/XX z dnia XX.XX.XXXX r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Technicznego  

Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych BS CNBOP-PIB.  
 
Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie  
nr XXXX/DC/CNBOP-PIB/XXXX.      
 Okres ważności świadectwa: od XX.XX.XXXX r. do XX.XX.XXXX r.           

 
DYREKTOR CNBOP - PIB 
 
 
 
mł. bryg. dr inż.  Dariusz Wróblewski 

 

Józefów, dnia: XXXX 

   
 

Strona 1 / Stron 2 
    Zastępuje świadectwo dopuszczenia XXXX/XXXX z dnia XXXX.XX.XXXX r. 
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Ryc. 5.  Wskazówki dotyczące zawartości świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB (strona 2) 

   Zastępuje świadectwo dopuszczenia XXXX/YYYY z  dnia XXXXX r. 
 
 

DC/D-21/03.10.2011 

 
 
 
 

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA   
 Nr XXXX/XXXX 

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB  

 
XXXXX 

 
XXXX     

XXXX  

XXXX    

XXXX                                           

- XXXX 

- XXXX 

- XXXX 

- XXXX 

 

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI: 
Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  20 czerwca 2007 w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, 
 a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) 
wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego 
świadectwa. 
Uwaga: Wyposażenie XXXX, które wymieniono w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykazu (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.), powinno posiadać odrębne świadectwo dopuszczenia. 

DYREKTOR CNBOP - PIB 
 
 
 
mł. bryg. dr inż.  Dariusz Wróblewski  

 

Józefów, dnia: XXXX r. 

 Strona 2 / Stron 2 
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  Wyroby posiadające dopuszczenie do użytkowania, powinny być znakowane przez 
posiadacza dopuszczenia znakiem jednostki dopuszczającej i numerem świadectwa. 

 
Ryc. 6. Przykładowe oznakowanie dopuszczonego wyrobu 

 
  Najszerzej zagadnienia dotyczące dopuszczenia wyrobów zostały opisane 
w dokumentach opracowanych przez CNBOP-PIB Standardy z serii OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA, które są dostępne do pobrania na stronie www.cnbop.pl lub na 
życzenie przesyłane zainteresowanym osobom. Dokumenty te są dostępne nieodpłatnie. 

Przedmiotowe zagadnienia zostały również szeroko opisane w Standardach CNBOP- 
PIB opracowanych na zlecenie Związku OSP RP. W sprawach związanych z dystrybucją oraz 
udostępnieniem prosimy kontaktować się z Sekretariatem ZGOSP zg@zosprp.pl.  

 Uzupełniający dodatek do niniejszej publikacji stanowią materiały szkoleniowe 
dostępne na stronie internetowej www.osp.org.pl.  
3. Literatura 

1. Standardy CNBOP OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ocena zgodności wyrobów 
wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej wydanie II  
czerwiec 2010 r. 

2. Standardy CNBOP OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Kluczowe wymagania dla 
opisu technicznego wyrobów wprowadzanych na wyposażenie OSP. Motopompy 
pływające. Praca zbiorowa wydanie I Józefów 2010 r. 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca  
2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 
 z późn.zm.). 

4. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 
11. poz. 59). 
 

Źródła e - lerningowe: 
1. www.cnbop.pl  
2. www.platforma.wint.pl 
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Załącznik nr 1 
Tabela 1. Szczegółowy wykaz wyrobów dla których wymagane jest świadectwo dopuszczenia7 

L.p. Nazwa wyrobu 

Wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka 

1. Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem i maski 

2. Sygnalizatory bezruchu 

3. Ubrania specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi 

4. Ubrania specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem 

5. Pasy strażackie 

6. Ubrania specjalne 

7. Rękawice specjalne 

8. Kominiarki 

9. Buty strażackie 

10. Hełmy strażackie 

Pompy pożarnicze 

11. Autopompy 

12. Motopompy przenośne i przewoźne  

13. Motopompy pływające 

14. Pompy z napędem turbinowym 

15. Pompy strumieniowe 

16. Agregaty wysokociśnieniowe 

17. Motopompy do wody zanieczyszczonej 

Armatura i osprzęt pożarniczy 

18. Pożarnicze węże tłoczne do hydrantów 

19. Pożarnicze węże tłoczne do pomp pożarniczych 

20. Pożarnicze węże ssawne  

21. Łączniki 

22. Łączniki kątowe 75 

23. Nasady 

24. Przełączniki 

25. Pokrywy nasad 

26. Zbieracze 

27. Rozdzielacze 

                                                
7 opracowanie własne 
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28. Smoki ssawne 

29. Urządzenia do wytwarzania zasłony wodnej 

30. Dozowniki środka pianotwórczego 

31. Zasysacze liniowe 

32. Prądownice wodne do pomp pożarniczych 

33. Prądownice wodne typu Turbo do pomp pożarniczych  

34. Prądownice pianowe 

35. Wytwornice pianowe 

36. Działka wodno-pianowe, wodne i pianowe 

37. Urządzenia do wytwarzania piany za pomocą gazów  

38. Hydranty nadziemne  

39. Hydranty podziemne 

40. Zawory hydrantowe 52 

41. Generatory piany lekkiej 

42. Stojaki hydrantowe 

Pojazdy pożarnicze 

43. Samochody ratowniczo-gaśnicze 

44. Samochody ratowniczo-gaśnicze specjalne 

45. Samochody ratownictwa technicznego 

46. Samochody sprzętowe ratownictwa chemicznego 

47. Samochody dowodzenia 

48. Nośniki kontenerów 

49. Kontenery wymienne z wyposażeniem 

50. Przyczepy z zamontowanym sprzętem specjalistycznym 

51. Samochody z podnośnikiem 

52. Samochody z drabiną 

53. Inne samochody specjalne 

Sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej 

54. Drabiny przenośne 

55. Skokochrony 

56. Wory i rękawy ratownicze 

57. Linkowe urządzenia do opuszczania i podnoszenia 

58. Linki strażackie ratownicze 

59. Zatrzaśniki 
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Narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej 

60. Hydrauliczne narzędzia ratownicze 

61. Poduszki pneumatyczne do podnoszenia i korki pneumatyczne do uszczelniania 

62. Topory strażackie 

63. Zbiorniki przenośne na wodę 

Podręczny sprzęt gaśniczy 

64. Gaśnice przenośne 

65. Gaśnice przewoźne pianowe, wodne 45 (50) i proszkowe 50 

66. Gaśnice przewoźne pianowe, wodne 25 i proszkowe 25 i 100 

67. Koce gaśnicze 

68. Agregaty gaśnicze wodno-pianowe przenośne i przewoźne 

69. Agregaty śniegowe 

Środki gaśnicze 

70. Proszki gaśnicze 

71. Pianotwórcze środki gaśnicze 

Sorbenty i zwilżacze 

72. Sorbenty 

Wybrane znaki bezpieczeństwa 

73. Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa 

74. Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja 

75. Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe 

Dźwigi dla straży pożarnej 

76. Dźwigi dla straży pożarnej 
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Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że w dniu ……………20XX roku, w OSP……………………………….zostałem przez 
Komendanta Gminnego Związku OSP RP……………………………………………..zapoznany 
z obowiązującym stanem prawnym w obszarze trybu postępowania i wydawania świadectw dopuszczenia na 
potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej. Informuję, iż przekazaną treść zrozumiałem. Jestem również 
świadom odpowiedzialności prawnej za wprowadzanie do użytkowania wyposażenia jednostki OSP 
w …………………………………… bez wymaganego świadectwa dopuszczenia tam gdzie ma to 
zastosowanie8. 
 
 
 
……………………………….     ………………………..…………………. 

/podpis szkolącego/       /podpis przeszkolonego/ 
Komendant Gminny OSP            Prezes OSP, Naczelnik OSP, Gospodarz OSP* 

 
……………………………………. 

/imię i nazwisko/ 
 

……………………………………. 
/adres/ 

……………………………………. 
…………………………… 
   /miejscowość, data / 
* niepotrzebne skreślić 

                                                
8 art. 7 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 11 poz. 59) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu 
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także 
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późn.zm.). 


