
 

 

 

   
L.dz. BSS 107/2014       Warszawa, 12 grudnia 2014 
 
 
 
 
 
 
Zarządy Okręgowe PZM 
 
dot. wymiany druków licencji sędziowskich 
 
Biuro Sportu i Turystyki (BSiT) ZG PZM informuje, że od sezonu 2015 wprowadza się nowe druki 
licencji sędziego sportu samochodowego klasy II. W związku z powyższym obowiązywać będzie 
nowa procedura wydawania/aktualizacji licencji sędziowskich klasy II. 
 
Każda osoba spełniająca warunki (opisane w Regulaminie sędziów sportu samochodowego na rok 
2014) wymagane do wydania/aktualizacji licencji sędziowskiej klasy II zobowiązana jest, poprzez 
macierzysty klub, do przesłania do Biura ZO PZM następujących dokumentów: 
 
Dot. wydania licencji sędziowskiej klasy II: 

 licencja sędziowska wydana na dotychczasowym druku; 

 książka pracy sędziego, 

 kolorowe aktualne zdjęcie w formacie 3,5x4,5 oraz w pełni wypełniony druk danych sędziego 
sportu samochodowego (załącznik nr 1);  

 potwierdzenie zdania egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną PZM (jeżeli 
wymagane), 

 zaświadczenie lekarskie, (wymagane przy nowych wnioskach), 

 potwierdzenie wpłaty 30 zł (40 zł nowa) - koszt ubezpieczenia i wydania ww. licencji. 
 
Opłaty za wydanie/aktualizację licencji sędziowskiej klasy II muszą być wpłacane na 
odpowiednie konto bankowe danego Zarządu Okręgowego PZM, w opisie przelewu musi być 
wskazane imię i nazwisko sędziów za których wydanie licencji została dokonana wpłata.  
Druki licencji będą wydawane bezpłatnie w ZG PZM i przesyłane do odpowiednich ZO PZM, w tym 
celu ZO PZM musi przesłać pismo przewodnie w którym wskaże sędziów do aktualizacji licencji, 
co oznacza że za tych sędziów została dokonana opłata za aktualizację licencji, przekazali 
wymagane dokumenty do ZO PZM a ich rekord w bazie, zdjęcie oraz podpis są prawidłowo 
przygotowane do wydruku licencji. W przypadku braku któregoś z ww. elementów licencja nie 
będzie wydana. 
 
PROCEDURA WYMAGANA DO WYDANIA NOWEGO DRUKU LICENCJI SĘDZIOWSKIEJ PRZEZ ZG PZM. 
 

 Każdy z ZO PZM został zaproszony do dołączenia do folderu udostępnionego przez ZG PZM w 
systemie DROPBOX. W folderze tym są podfoldery o nazwach: druki, podpisy, zdjęcia. Do 
każdego z folderów ZO wstawia zeskanowane pliki. Odpowiednio zdjęcia do folderu ZDJĘCIA, 
podpisy do folderu PODPISY, druku do folderu DRUKI. 

 Należy zainstalować program Dropbox, co spowoduje utworzenie folderu na pulpicie i 
łatwiejsze korzystanie z programu. Program ten będzie w przyszłości służył do wymiany 
plików pomiędzy ZG a ZO PZM. 

 Druk danych sędziego (zdjęcie i podpis) muszą zostać zeskanowane w rozdzielczości min. 
300dpi.  

 Nazwą pliku jpg musi być nazwisko sędziego np. nazwisko.jpg 
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 Proszę pisać wszystko małymi literami jeżeli mamy osoby o tym samym nazwisku należy 
dodać na końcu imię np. nazwisko_imie.jpg Proszę nie używać polskich znaków oraz żadnych 
spacji, nawiasów itp. 

 Z bazy Inside PZM będą pobierane dane i tworzone bazy danych sędziów potrzebne do 
wydruku licencji. Dlatego prosimy o jak najpilniejszą aktualizuje danych sędziego na Inside 
PZM. 

 
Dziękujemy za współpracę. 
 
 

Ze sportowym pozdrowieniem, 
BSiT ZG PZM 

Załączniki: 
1. Druk Danych Sędziego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Polski Związek Motorowy 
Zarząd Okręgowy w _______________ 

DANE SĘDZIEGO :  

imię i nazwisko  

data urodzenia  

miejsce urodzenia  

numer PESEL  

automobilklub  

  
nr telefonu kontaktowego e-mail 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez 
Polski Związek Motorowy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 66, na 
potrzeby działań Biura Sportu i Turystyki, w tym w celu wystawienia licencji 
sportu motorowego. Podanie danych jest dobrowolne. Jestem świadomy/a prawa 
dostępu do moich danych oraz możliwości ich poprawiania i usunięcia. 

 

 

 

podpis do skanowania 
podpisać czarnym długopisem 

 
W związku z koniecznością umieszczenia na licencji mojego zdjęcia i podpisu 
zezwalam na ich skanowanie. 

Miejscowość i data  ..................................  
 

Podpis  .................................................  

Wypełnia Z0 PZM 

Nr licencji kl. II 

 
 
 

Zdjęcie 

3,5 x 4,5 

 


