
                               POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY                STRONA NR 1 / 15 
 HISTORYCZNE RAJDOWE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI 

                                                      Wniosek o wydanie  
                                         Narodowego Paszportu Technicznego  PZM (*) 
                                                       (PZM  NATIONAL TECHNICAL PASSPORT - NHTP) 

NUMER  GUPA WIEKOWA 
 

KATEGORIA  FIA                  HRSMP 
KLASA FIA                                 HRSMP 

(*) dla samochodów, które nie uzyskały KZTSH 

 
           

      

     
      

 
Oryginał     Replika  Samochód był homologowany Tak    Nie  

Nr homologacji FIA              Data wydania homologacji       

Marka samochodu       Typ / Model       

Nr nadwozia       Rok produkcji samochodu       

Typ silnika       Nr silnika       

Silnik wolnossący Tak   Nie     Wankla    Nominalna pojemność  skokowa silnika          cm 3 

współczynnik do roku 1981  1,4  Przeliczeniowa  poj.  skokowa silnika         cm 3 

współczynnik po roku 1981  1,7  Rodzaj paliwa           

Samochód niehomologowany zbudowany 
zgodnie ze specyfikacją fabryczną  z roku 19____      (1) 

Samochód homologowany zbudowany wg. 
homologacji i Załącznika J z roku                                  19___         

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Za datę produkcji samochodu niehomologowanego uznaje się najwcześniejsza datę wyprodukowania danego modelu w danej 
specyfikacji technicznej. 

 

 

Fotografia przedniego zawieszenia 

9 cm x 13 cm 

 

                              Widoczne wszystkie elementy zawieszenia po demontażu kół 
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Fotografia samochodu ¾ tył  
9 cm x 13 cm 

 

 

 

 

 

 

Zastosowane rozszerzenia homologacji  

Nr        Data  wydania        Opis        

Nr        Data  wydania        Opis        

Nr        Data  wydania        Opis        

Nr        Data  wydania        Opis        

Nr        Data  wydania        Opis        

Nr        Data  wydania        Opis        

Nr        Data  wydania        Opis        

Nr        Data  wydania        Opis        

Data homologacji (2)       

 

 

 
2  Za datę homologacji samochodu uznaje się datę wydania najpóźniejszego zastosowanego w nim rozszerzenia homologacji.  
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1. NADWOZIE, ZAWIESZENIA 

1.1. KONSTRUKCJA NADWOZIA 

 

A Czy elementy nadwozia samochodu są zgodne z oryginalną specyfikacją  (3) ?     Tak          Nie    

B 

Jeżeli nie, wyszczególnić i 
uzasadnić zmiany w 
stosunku do specyfikacji 
oryginalnej   

      
 
 

C Opis budowy i materiałów (ramowa, rurowa, monocoque, itp.)       

D Informacja z opisem miejsca nabicia numeru nadwozia       

 

1.2. ZAWIESZENIE KÓŁ PRZEDNICH 

A Czy elementy zawieszenia oraz wymiary są zgodne z oryginalną specyfikacją 
 

Tak             Nie    

B 
Jeżeli nie, wyszczególnić i 
uzasadnić zmiany w stosunku 
do specyfikacji oryginalnej   

      
 
 
 

C Typ i rodzaj zawieszeń (zależne, niezależne itp.)        

D Typ elementów sprężystych        

E Typ elementów tłumiących       

F Czy zawieszenie jest regulowane? Tak             Nie   

G Jeżeli tak, podać sposób regulacji        

H Czy jest stabilizator? Tak             Nie   

I Jeżeli jest, to czy jest regulowany? Tak              Nie   

 

 
3 - „oryginalna specyfikacja”  dla samochodów homologowanych oznacza zgodność z homologacją i  załącznikiem J do MKS 
obowiązującym w dacie homologacji lub załącznikiem K do MKS; dla samochodów nie homologowanych oznacza zgodność z 
danymi producenta w zakresie charakterystyki (materiał, kształt, wymiary, waga, technologia wykonania, zasada działania, 
konstrukcja lub załącznikiem K do MKS).     
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1.3. ZAWIESZENIE KÓŁ TYLNYCH 

A Czy elementy zawieszenia oraz wymiary są zgodne z oryginalną specyfikacją  ? Tak             Nie    

B 
Jeżeli nie, wyszczególnić i 
uzasadnić zmiany w stosunku 
do specyfikacji oryginalnej   

      
 
 
 

C Typ i rodzaj zawieszeń (zależne, niezależne itp.)           

D Typ elementów sprężystych          

E Typ elementów tłumiących          

F Czy zawieszenie jest regulowane?                                   Tak             Nie   

G Jeżeli tak, podać sposób regulacji           

H Czy jest stabilizator? Tak             Nie   

I Jeżeli jest, to czy jest regulowany? Tak              Nie   

  

 

 

Fotografia przedniego zawieszenia 

9 cm x 13 cm 

 

                              Widoczne wszystkie elementy zawieszenia po demontażu kół 
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Fotografia tylnego zawieszenia 

9 cm x 13 cm 

 

 Widoczne wszystkie elementy zawieszenia, po demontażu kół 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SILNIK 

2.1. DANE TECHNICZNE SILNIKA   

A 
Czy silnik jest zgodny oryginalną specyfikacją ? Tak             Nie    

Czy pochodzi z okresu produkcji nadwozia? Tak              Nie    

B 

Jeżeli nie, wyszczególnić i 
uzasadnić zmiany w 
stosunku do specyfikacji 
oryginalnej   

      
 
 
 

C Czy sposób zamontowania jest zgodny oryginalną specyfikacją ? Tak        Nie    

B 

Jeżeli nie, wyszczególnić i 
uzasadnić zmiany w 
stosunku do specyfikacji 
oryginalnej   

      
 
 
 

E Czy korpus silnika posiada oryginalne wymiary i materiał?       Tak            Nie    

F 

Jeżeli nie, wyszczególnić i 
uzasadnić zmiany w 
stosunku do specyfikacji 
oryginalnej   

      
 
 
 

G Czy głowica silnika posiada oryginalne wymiary i materiał?       Tak            Nie    

H 

Jeżeli nie, wyszczególnić i 
uzasadnić zmiany w 
stosunku do specyfikacji 
oryginalnej   
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I Czy ilość wałków rozrządu jest zgodna oryginalną specyfikacją ? Tak            Nie    

J 

Jeżeli nie, wyszczególnić i 
uzasadnić zmiany w 
stosunku do specyfikacji 
oryginalnej 

      
 
 
 

K 
Czy zawory posiadają oryginalne wymiary i materiał? Tak            Nie    

Czy ilość zaworów na cylinder jest zgodna oryginalną specyfikacją ? Tak          Nie    

L 

Jeżeli nie, wyszczególnić i 
uzasadnić zmiany w 
stosunku do specyfikacji 
oryginalnej 

      
 
 
 

M 

Producent                          

Rok/okres produkcji           

Ustawienie cylindrów         

Cykl pracy              

Typ rozrządu          

Średnica cylindra     
oryginalna/y 

      mm 
faktyczna/y 

      mm 

Skok tłoka               mm       mm 

Pojemność skokowa (oryginalna)          cm3 

2.2. UKŁAD ZASILANIA 

A Czy układ zasilania jest zgodny oryginalną specyfikacją ? Tak   Nie   

B Gaźnikowy            wtryskowy  doładowany       . 

B1 
Gaźnik(i) oryginalne producent       typ       ilość       

Gażniki 
zamontowane producent       typ       ilość       

B2 

Układ wtryskowy oryginalny producent       typ       

Układ wtryskowy 
zamontowany producent       typ       

Czy układ wtryskowy był opcją fabryczną (4) ? Tak              Nie    

B3 

Czy turbosprężarka była fabrycznie montowana lub była opcja fabryczną  ? Tak      Nie       

Turbosprężarka oryginalna typ       producent         

Turbosprężarka zamontowana typ       producent       

 
4 Wyposażenie / osprzęt dostępny u producenta na specjalne zamówienie. 
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C 

Jeżeli układ zasilania jest nie oryginalny w innym 
zakresie niż pkt B1-B3 , wyszczególnić różnice w 
stosunku do oryginału oraz uzasadnić wprowadzone 
modyfikacje  

      
 
 
 
 

2.3. UKŁAD ZAPŁONOWY 

A Czy układ zapłonowy jest zgodny z oryginalną specyfikacją ? Tak             Nie    

B 

Jeżeli nie, wyszczególnić i 
uzasadnić zmiany w 
stosunku do specyfikacji 
oryginalnej 

      
 
 
 
 

C Typ / rodzaj układu       

D 
Jeżeli układ jest elektroniczny, podać nazwę producenta i symbol 
systemu oraz oporność pierwotną cewki zapłonowej (o ile 
występuje)     

Producent       

Symbol       

Oporność Cewki      Ω 

2.4. UKŁAD SMAROWANIA 

A Czy układ smarowania jest zgodny oryginalną specyfikacją ? Tak             Nie    

B Zgodny z opcją fabryczną ?     Tak             Nie    

B 

Jeżeli nie, wyszczególnić i 
uzasadnić zmiany w 
stosunku do specyfikacji 
oryginalnej 

      
 
 
 
 
 
 

D Typ układu (z suchą czy z mokrą miską olejową)       

E Zamontowano chłodnicę oleju Tak             Nie    

F Czy chłodnica oleju jest zgodna z oryginalną specyfikacją ? Tak             Nie    

G 

Jeżeli nie, wyszczególnić i 
uzasadnić zmiany w 
stosunku do specyfikacji 
oryginalnej 
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Fotografia silnika od strony kolektora ssącego 

 

(silnik zabudowany w samochodzie) 

 

 

 

 

9 cm x 13 cm 

 

 

 

 

2.5. UKŁAD PALIWOWY 

A Czy układ paliwowy jest z oryginalną specyfikacją ? Tak             Nie    

B 

Jeżeli nie, wyszczególnić i 
uzasadnić zmiany w 
stosunku do specyfikacji 
oryginalnej 

      
 
 
 

C Sposób doprowadzenia paliwa (grawitacyjny, pompa mechaniczna, elektryczna itp.)       

D 

 

Zbiornik paliwa 

 

 

pojemność       litrów;  oryginalny  

fabryczny z innego modelu  Marka/ Model       /      

wykonany we własnym zakresie    bezpieczny FIA  rok budowy       

z wypełnieniem przeciw wybuchowym (Safety Foam/Detstop)     

producent        Nr 
seryjny       Nr Homologacji FIA        

model        Wykonany wg standardu FIA nr        

E 
Jeżeli wykonany we własnym zakresie Producent       Rok budowy       

Jeśli fabryczny z innego modelu Marka       Model       Rok budowy       
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3. KŁAD NAPĘDOWY 

3.1. SKRZYNIA BIEGÓW i SPRZĘGŁO  
 

A Czy skrzynia biegów jest oryginalna? Tak             Nie    

B 

Jeżeli nie, wyszczególnić i 
uzasadnić zmiany w 
stosunku do specyfikacji 
oryginalnej 

      
 
 
 

C Producent       Typ       

D Liczba i układ przełożeń         Rok produkcji        

E 

Przełożenia poszczególnych biegów oryginalne/homologowane 

1       2       3       4       5       6       R        

1       2       3       4       5       6       R        

1       2       3       4       5       6       R        

1       2       3       4       5       6       R        

Przełożenia poszczególnych biegów zastosowane 

1       2       3       4       5       6       R        

1       2       3       4       5       6       R        

F  Sprzęgło 
Średnica tarczy sprzęgła       mm Ilość tarcz sprzęgła       

Sterowanie  mechaniczne   hydrauliczne   elektryczne  

3.2. NAPĘD I PRZEŁOŻENIA  
 

A Koła napędzane Przednie  Tylne  4x4  

B Przekazanie napędu (wał, półosie, łańcuch itp.)       

C Przełożenie główne jest zgodne z homologacją  Tak             Nie    

D Dane przełożenia głównego                          Przód  Tył  

E 

Opcyjnie wartości przełożenia głównego, podane przez producenta / w homologacji Zastosowano        

1       2       3       4       5       6       7       8       

9       10       11       12       13       14       15       16       

F Czy w mechanizmie różnicowym zastosowano rozwiązanie o zwiększonym tarciu 
wewnętrznym ? Tak     Nie    

G Jeśli tak   Producent       Model       System       

 
 



       STRONA NR 10 / 17 
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY - HISTORYCZNE RAJDOWE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI 

             Wniosek o wdanie Narodowego Paszportu Technicznego PZM 
                                              ( NATIONAL TECHNICAL PASSPORT  - NHTP) 

 

                                                                                                         10/17                                             Copyright©2020y PZM – All rights reserved 

 
4. UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWNICZY 

4.1. HAMULCE 
 

B 

Jeżeli nie, wyszczególnić i 
uzasadnić zmiany w 
stosunku do specyfikacji 
oryginalnej 

      
 
 
 

 

4.2. UKŁAD KIEROWNICZY 

A Czy układ kierowniczy jest zgodny oryginalną specyfikacją ? Tak        Nie    

B 

Jeżeli nie, wyszczególnić i 
uzasadnić zmiany w 
stosunku do specyfikacji 
oryginalnej 

      
 
 
 

C Typ przekładni (zębatkowa, ślimakowa, inny 
typ)       

D 
Wspomaganie  kierownicy 

Zastosowano Tak        Nie    Typ            

 zgodne oryginalną specyfikacją Tak        Nie    

 

A Czy układ hamulcowy jest zgodny z oryginalną specyfikacją ? Tak             Nie    

C Typ  Przednie       Tylne       Inny system       

D Producent Przednie       Tylne       Inny system       

E Układ bębnowy średnica przednie       mm średnica tylne       mm,     

E1 Szerokość szczęk przednie       mm  tylne       mm,      

F Układ tarczowy średnica przednie       mm średnica tylne       mm,  

G Grubość tarcz  przednie       mm  tylne       mm,    

H 
Tarcze wentylowane    przednie Tak     Nie    tylne Tak      Nie    

Nacinane  Wiercone  Fabryczne  

I Zaciski hamulcowe 
przednie materiał       ilość tłoczków w zacisku       średnica 

tłoczka      mm 

J Zaciski hamulcowe tylne materiał       ilość tłoczków w zacisku       średnica 
tłoczka      mm 

K Zacisk hamulca ręcznego  materiał       ilość tłoczków w zacisku       średnica 
tłoczka      mm 
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5. KOŁA I OPONY 
5.1. KOŁA (obręcze) 

A Czy koła są zgodne z oryginalną specyfikacją ? Tak             Nie    

B 
Jeżeli nie, wyszczególnić i 
uzasadnić zmiany w stosunku do 
specyfikacji oryginalnej 

      
 
 
 

C Typ kół (szprychowe, stalowe, aluminiowe, inne) Przednie       Tylne       

D Wymiary obręczy kół   
Zestaw # 1 Średnica       cali Szerokość przód       cali Tył       cali 

Zestaw # 2 Średnica       cali Szerokość przód       cali Tył       cali 

5.2. OPONY 

A Czy rozmiar opon jest zgodny oryginalną specyfikacją ? Tak             Nie    

B Jeżeli nie, wyszczególnić i uzasadnić zmiany 
w stosunku do specyfikacji oryginalnej 

      
 

C Aktualne wymiary (w mm lub calach) 
Kpl. nr 1 -  Przednie       Tylne       
Kpl. nr 2 -  Przednie       Tylne       
Kpl. nr 3 -  Przednie       Tylne       

 
6. NADWOZIE,  OŚWIETLENIE 

6.1. NADWOZIE 

A Czy nadwozie w zgodne oryginalną specyfikacją ? Tak             Nie    

B 

Jeżeli nie, wyszczególnić i 
uzasadnić zmiany w 
stosunku do specyfikacji 
oryginalnej 

      
 
 
 

C Czy wszystkie części nadwozia są wykonane z materiału jak oryginalny? Tak           Nie    

D 

Jeżeli nie, wyszczególnić i 
uzasadnić zmiany w 
stosunku do specyfikacji 
oryginalnej 

      
 
 
 

E Typ (sedan, coupe, hatchback , inny)       

F Materiał z którego zbudowane są elementy nadwozia Szkielet nadwozia          

F1  Drzwi       Maska przednia       Pokrywa 
bagażnika       

F2 
Szyba przednia 

szkło warstwowe  
Szyba tylna  

szkło warstwowe  
szkło hartowane  szkło hartowane  
poliwęglan  poliwęglan  

Jeśli poliwęglan grubość przód       mm tył       mm 

F2 
Szyba boczne przednie 

szkło warstwowe  
Szyby boczne 
tylne 

szkło warstwowe  
szkło hartowane  szkło hartowane  
poliwęglan  poliwęglan  

Jeśli poliwęglan grubość przód       mm tył       mm 
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6.2. ELEMENTY AERODYNAMICZNE ( „spojlery”)_ (dotyczy samochodów wyprodukowanych po 1965 r.) 

A Czy elementy aerodynamiczne są jak w oryginale? Tak             Nie    

B 

Jeżeli nie, wyszczególnić i 
uzasadnić zmiany w 
stosunku do specyfikacji 
oryginalnej 

      
 
 
 

C 

Jeśli zastosowano elementy aerodynamiczne inne niż oryginale 
Przód 

- minimalna wysokość od podłoża        mm 
- wymiar na powierzchni mierzony w płaszczyźnie poprzecznej samochodu        mm 
- wymiar na powierzchni mierzony w płaszczyźnie osi wzdłużnej samochodu        mm 

Tył 
- minimalna wysokość od podłoża       mm 
- wymiar na powierzchni mierzony w płaszczyźnie poprzecznej samochodu       mm 
- wymiar na powierzchni mierzony w płaszczyźnie osi wzdłużnej samochodu       mm 
- odległość pomiędzy osią tylnego koła i najdalszym punktem płatu elementu  aerodynamicznego       mm                                                                          

 
6.3. OŚWIETLENIE 

A Czy oświetlenie jest zgodne z oryginalną specyfikacją ? Tak             Nie    

B 
Jeżeli nie, wyszczególnić i 
uzasadnić zmiany w stosunku 
do specyfikacji oryginalnej 

      
 
 

C Wytwornica prądu prądnica  alternator  

 
7. WYMIARY 

 

A Rozstaw osi wg  homologacji         mm, Rozstaw osi  wg pomiaru         mm 

B 

Rozstaw kół (mierzony pomiędzy środkami opon)   

kół przednich (wg dokumentacji)       mm aktualny                 mm 

kół tylnych (wg dokumentacji)       mm aktualny                mm 

c 

Masa samochodu wg danych katalogowych producenta       kg 

Minimalna waga wg załącznika J z roku 1976        kg 

Minimalna waga wg. homologacji        kg 

Faktyczna waga samochodu        kg 
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8. Zastosowane rozszerzenia / Extensions used 

 
Lp. / item Nr, rok / Number, year Opis  / Description 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

9. Wykaz zastosowanych nieoryginalnych elementów / List on non original parts 
Lp. / item Opisz części / Part description  Materiał / Material 
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10. DEKLARACJA WNIOSKODAWCY 

 

Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą i aktualnym stanem faktycznym.  O dokonanych zmianach 
zobowiązuję się powiadomić PZM. 
 

Wnioskodawca  ( Imię i Nazwisko lub Nazwa)       

Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem 
właściciel – Dane właściciela :       

 

Pełny adres        

Dane kontaktowe (telefon/email)          

 
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych 
w skrócie RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZM oraz Organizatora zawodów na zasadach opisanych 
poniżej oraz przyjmuję do wiadomości, że: Administratorem moich danych osobowych (ADO), podanych przeze mnie w formularzu wniosku  
wydanie NHTP jest Polski Związek Motorowy (PZM), z siedzibą w Warszawie (02-518) przy ul. Kazimierzowskiej 66. 
1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia mojego wniosku o wydanie NHTP oraz przeprowadzenie procedury wydania 
NHTP . Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w uczestnictwa w zawodach HRSMP. 
2.  Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. moja zgoda, którą mam prawo wycofać w każdym czasie 
poprzez złożenie pisemnej rezygnacji NHTP, zawierającej wycofanie mojej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych 
3. Odbiorcą moich danych osobowych będą np.: 

a. Organizatorzy poszczególnych zawodów HRSMP;  
b. Obsługa sędziowska zawodów; 
c.  Delegaci Techniczni i Sędziowie Techniczni PZM;  
d. firmy IT obsługujące systemy informatyczne, w których m.in. znajdują się moje dane osobowe; 
e. firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy mną a ADO. 

4. ADO będzie przechowywać moje dane osobowe w przypadku dokumentów zgłoszeniowych – przez okres 2 lat. W przypadku wyników i 
klasyfikacji rocznych – bezterminowo. W przypadku postępowania dyscyplinarnego zgodnie z procedury regulującą to postępowanie. 
5. Przysługuje mi prawo: 

a. żądania od ADO dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania 
pełnej informacji o ich przetwarzaniu; 

b. żądania od ADO usunięcia moich danych osobowych moich lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania; ADO 
poinformuje mnie o uwzględnieniu mojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane; 

c. otrzymania od ADO podanych przeze mnie danych osobowych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub 
przesłania tego pliku innemu administratorowi; 

d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie moich danych osobowych moich przez ADO, jeżeli 
uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

6.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem mogę kierować do inspektora ochrony danych PZM na adres e-mail 
iod@pzm.pl 
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PZM znajdują się na stronie www.pzm.pl w zakładce RODO. 
 
 
Data 

  …………………………………. 

Podpis 
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11. WYNIK INSPEKCJI SAMOCHODU  

OPIS NIEZGODNOŚCI  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA  IMIĘ NAZWISKO PODPIS   
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12. WYNIK INSPEKCJI SAMOCHODU  

OPIS NIEZGODNOŚCI 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA 
NAZWISKO I PODPIS 

DELEGATA TECHNICZNEGO 
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13. REKOMENDACJE DO SPEŁNIENIA WYMOGÓW NHTP     

LP OPIS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

OPINIA NT ZGODNOŚCI SAMOCHODU Z WYMOGAMI NHTP 

Analiza dokumentów 

Samochód zgodny z wymogami NHTP                                             Tak        Nie    
Inspekcja samochodu 

Samochód zgodny z wymogami NHTP                                            Tak        Nie    

Delegat Techniczny                             

 

Data                                    Podpis     
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