Komunikat nr 8/2018
Głównej Komisji Sportu Motocyklowego

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, Główna Komisja Sportu
Motocyklowego PZM podaje aktualnie obowiązujące zasady dotyczące przedłużania i wydawania
licencji w sporcie motocyklowym w sezonie 2018. Z dniem opublikowania niniejszego komunikatu traci
ważność komunikat nr 4/2018 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego z dnia 13.03.2018 r.
Licencja A
W przypadku chęci przedłużenia ważności licencji „A” należy przesłać do Biura Sportu i Turystyki ZG
PZM, (ul. Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa) komplet następujących dokumentów:







oryginał licencji „A”,
wypełniony formularz danych osobowych zawodnika,
potwierdzenie z macierzystego Klubu zawodnika o niezaleganiu ze składkami,
kopia karty zdrowia zawodnika sportów motorowych z wpisem okresu ważności badań
lekarskich wg wymogów określonych w Komunikacie nr 1/2016 Zespołu Medycznego PZM,
potwierdzenie dokonanej na konto ZG PZM opłaty za licencję wg Komunikatu BSiT z dnia
20.12.2017 r. (z podaniem nazwiska zawodnika),
druk oświadczenia do ubezpieczenia.

W przypadku wydania nowej licencji „A”, na podstawie zasad określonych w RSM, dokumenty wg
poniższego wykazu, należy przesłać na adres Biura Licencji (Grzegorz Ostrowski, ul. Ogrody 12/62,
85-870 Bydgoszcz):









wypełniony formularz wniosku o przyznanie licencji,
oryginał dotychczasowej licencji B lub C,
wypełniony formularz danych osobowych zawodnika,
kopia certyfikatu sportu motocyklowego,
kopia karty zdrowia zawodnika sportów motorowych z wpisem okresu ważności badań
lekarskich wg wymogów określonych w Komunikacie nr 1/2016 Zespołu Medycznego PZM,
potwierdzenie z macierzystego Klubu zawodnika o niezaleganiu ze składkami,
potwierdzenie dokonanej na konto ZG PZM opłaty za licencję, wg Komunikatu BSiT z dnia
20.12.2017 r. (z podaniem nazwiska zawodnika),
druk oświadczenia do ubezpieczenia (należy wysłać na adres Biura Sportu i Turystyki
ZG PZM - ul. Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa).

Zawodnicy, którzy w trakcie sezonu, zamierzają dokonać zmiany licencji „B” lub „C” na „A”, zgodnie
z zasadami określonymi w RSM, są zobowiązaniu do przesłania dokumentów do Biura Licencji (adres
jw.), w terminie gwarantującym wydanie licencji, tj. max. do wtorku, w tygodniu, w którym zawodnik
zamierza uczestniczyć w zawodach, umożliwiając tym samym potwierdzenie jej ważności do
Klubu/Organizatora.
Zawodnicy zmieniający barwy klubowe wg. zasad określonych w RSM, zobowiązani są do przesłania,
do Biura Licencji oraz w przypadku zawodników kadry narodowej - do BSiT ZG PZM, druku
zgłoszenia dokonanej zmiany, w terminie max. do dwóch tygodni, licząc od dnia 28 lutego danego

sezonu:
http://www.pzm.pl/pliki/zg/motocykle/mc/regulaminy/Zgloszenie_zmiany_przynaleznosci_Klubowej_w_
sporcie_motocyklowym__2012r_.pdf

Licencja międzynarodowa
W przypadku wystąpienia o wydanie licencji międzynarodowej, do posiadanej licencji „A”, zawodnik
zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia opłaty za licencję i ubezpieczenie, wg obowiązującego
na sezon 2018 Komunikatu z dnia 20 grudnia 2017 r., wraz ze zgodą klubu na starty w zawodach
międzynarodowych.
Licencje FIM wydawane będą wyłącznie na zawody zgłoszone do kalendarza FIM/FIM Europe.

Licencja sponsorska
Wnioski w sprawie wydania licencji sponsorskich, po potwierdzeniu ich przez klub, należy przesyłać
do BSiT ZG PZM najpóźniej do czwartku, w tygodniu, w którym rozgrywane są zawody.

Licencja B i C
W przypadku chęci przedłużenia ważności licencji „B” Supermoto należy przesłać do Biura Sportu
i Turystyki ZG PZM, (ul. Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa) komplet następujących dokumentów:







oryginał licencji „B”,
wypełniony formularz danych osobowych zawodnika,
potwierdzenie z macierzystego Klubu zawodnika o niezaleganiu ze składkami,
kopia karty zdrowia zawodnika sportów motorowych z wpisem okresu ważności badań
lekarskich wg wymogów określonych w Komunikacie nr 1/2016 Zespołu Medycznego PZM,
potwierdzenie dokonanej na konto ZG PZM opłaty za licencję wg Komunikatu BSiT z dnia
20.12.2017 r. (z podaniem nazwiska zawodnika),
druk oświadczenia do ubezpieczenia.

W przypadku chęci przedłużenia ważności licencji „B” (poza Supermoto) lub „C” należy przesłać do
Zarządu Okręgowego PZM (właściwego miejscowo dla siedziby klubu zawodnika) kompletu
następujących dokumentów:








oryginał licencji „B” lub „C”,
wypełniony formularz danych osobowych zawodnika,
potwierdzenie z macierzystego Klubu zawodnika o niezaleganiu ze składkami,
kopia karty zdrowia zawodnika sportów motorowych z wpisem okresu ważności badań
lekarskich wg wymogów określonych w Komunikacie nr 1/2016 Zespołu Medycznego PZM,
potwierdzenie dokonanej na konto ZO PZM (właściwego miejscowo dla siedziby klubu
zawodnika) opłaty za licencję wg Komunikatu BSiT z dnia 20.12.2017 r. (z podaniem nazwiska
zawodnika, uwaga - każdy ZO PZM ma odrębne konto bankowe),
druk oświadczenia do ubezpieczenia.

W przypadku wydania nowej licencji B lub C, na podstawie zasad określonych w RSM, dokumenty wg
poniższego wykazu, należy przesłać na adres Biura Licencji (Grzegorz Ostrowski, ul. Ogrody 12/62,
85-870 Bydgoszcz):



wypełniony formularz wniosku o przyznanie licencji,
wypełniony formularz danych osobowych zawodnika,









kopia certyfikatu sportu motocyklowego wydanego przez Zarząd Okręgowy PZM (właściwy
miejscowo dla siedziby klubu zawodnika),
kopia karty zdrowia zawodnika sportów motorowych z wpisem okresu ważności badań
lekarskich wg wymogów określonych w Komunikacie nr 1/2016 Zespołu Medycznego PZM,
2 zdjęcia w formacie 3,5 x 4 cm,
potwierdzenie przynależności klubowej wraz z potwierdzeniem o niezaleganiu ze składkami,
potwierdzenie dokonanej na konto ZO PZM (właściwego miejscowo dla siedziby klubu
zawodnika) opłaty za licencję, wg Komunikatu BSiT z dnia 20.12.2017 r. (z podaniem nazwiska
zawodnika, uwaga - każdy ZO PZM ma odrębne konto bankowe),
druk oświadczenia do ubezpieczenia.

Kartę zdrowia zawodnika sportów motorowych PZM można otrzymać w każdym Zarządzie
Okręgowym PZM.

Dokumenty do pobrania:











Wniosek o przyznanie licencji:
https://www.pzm.pl/pliki/zg/motocykle/rozne/wniosek_o_przyznanie_licencji_zawodnika__motocykle.pdf
Wniosek o przyznanie certyfikatu:
https://www.pzm.pl/pliki/zg/motocykle/rozne/wniosek_o_przyznanie_certyfikatu_zawodnika__motocykle.pdf
Druk danych osobowych zawodnika:
https://www.pzm.pl/pliki/zg/motocykle/rozne/dane_osobowe_zawodnicy_motocykle.pdf
Zgłoszenie zmiany przynależności klubowej:
https://www.pzm.pl/pliki/zg/motocykle/mc/regulaminy/Zgloszenie_zmiany_przynaleznosci_Klub
owej_w_sporcie_motocyklowym__2012r_.pdf
Druk oświadczenia do ubezpieczenia:
https://pzm.pl/pliki/zg/samochody/2018/regulaminy/ubezpieczenie/oswiadczenie_do_ubezpiecz
enia.pdf
Zgłoszenie na egzamin na certyfikat:
https://www.pzm.pl/pliki/zg/motocykle/rozne/zgloszenie_na_egzamin_na_certyfikat__motocykle.pdf

Regulaminy i komunikaty do pobrania:





Regulamin Sportu Motocyklowego (RSM):
https://www.pzm.pl/pliki/zg/motocykle/rozne/zasady_ogolne_2018_2018-03-06.pdf
Komunikat BSiT z dnia 20.12.2017 r.:
https://pzm.pl/pliki/zg/samochody/2018/regulaminy/ubezpieczenie/komunikat_2018__ubezpiec
zenia.pdf
Komunikat nr 1/2016 Zespołu Medycznego PZM:
https://www.pzm.pl/pliki/komunikat/zm/2017-02/18077/komunikatnr1-2016zmczestotliwoscbadaniaokresowegozawodnikow.pdf

Główna Komisja Sportu Motocyklowego PZM
Warszawa, 30.05.2018 r.

