
Przedłużanie licencji sędziów sportu samochodowego w 2019 roku 
 

Komunikat ZG PZM 
 

I. Kontynuując realizację uchwały Prezydium ZG PZM z dnia 19.11.1993 r. dotyczącą centralnego 

ubezpieczenia od NNW licencjonowanych zawodników, kierowców, pilotów, sędziów/komisarzy sportowych, 

ochrony środowiska, kontrolerów technicznych, chronometrażystów, organizatorów sportu popularnego, 

inspektorów torów, instruktorów doskonalenia techniki jazdy, uczestników jazd zręcznościowych, w tym na torze 

oraz uczestników biorących udział bez licencji w imprezach jazd motocyklowych/ Pucharu Polski/zawodów 

strefowych/okręgowych na torach i trasach oraz samochodowych rajdach terenowych informujemy, że została 

podpisana umowa na rok 2019 z Towarzystwem Ubezpieczeń Compensa S.A. Vienna Insurance Group.  

Prezydium ZG PZM w dn. 19.12.2018 r. zatwierdziło wysokość stawek na 2019 r. dot. przedłużenia 

ubezpieczenia zawartego w licencji oraz wydawania nowych dokumentów. 

 

II  Ubezpieczenie od NNW w roku 2019 obejmuje wyłącznie wypadki, jakie powstaną w kraju i zagranicą 

podczas zorganizowanych treningów i w trakcie rozgrywania zawodów oraz w drodze, w tym powrotnej, na 

zawody i zorganizowane treningi, za wyjątkiem instruktorów doskonalenia techniki jazdy, uczestników biorących 

udział bez licencji w imprezach jazd motocyklowych/ Pucharu Polski/zawodów strefowych/okręgowych i 

organizatorów sportu popularnego, którzy będą objęci ochroną ubezpieczeniową wyłącznie podczas trwania 

zorganizowanych imprez na terenie kraju. Zasady dobrowolnego/dodatkowego ubezpieczenia zagranicą 

zawodników sportu żużlowego i motocyklowego wymienione są w p. IV 1.5.  

Ubezpieczeniem nie są objęte wypadki, jakie powstaną podczas udziału w zawodach i imprezach, które 

nie posiadają pisemnej akceptacji Polskiego Związku Motorowego (zatwierdzonego regulaminu)  

 

III.  Zawodnik, kierowca, pilot, sędzia/komisarz sportowy, kontroler techniczny, chronometrażysta, inspektor 

toru, instruktor doskonalenia techniki jazdy i organizator sportu popularnego zostaje automatycznie objęty 

ubezpieczeniem od dnia przedłużenia lub wydania przez Biuro Sportu i Turystyki PZM lub ZO PZM licencji, które 

może nastąpić wyłącznie po przedłożeniu niezbędnych dokumentów łącznie z wniesieniem stosownej imiennej 

opłaty: 

- załączenie dowodu wpłaty na konto Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego  

Santander Bank Polska S.A. 66 O/W-wa  35 1500 1777 1217 7001 1143 0000    lub 

- załączenie dowodu wpłaty na konto właściwego Zarządu Okręgowego PZM.  

(Dla ZO PZM Warszawa:  Santander Bank Polska S.A. 66 O/ W-wa  05 1500 1777 1217 7001 6829 0000 ) 

 

Ubezpieczenie wygasa z dniem 31 grudnia 2019 r. 

Wpłaty muszą być dokonywane z podaniem imienia i nazwiska ubezpieczanego. W przypadku ich braku 

ubezpieczenie nie będzie mogło być zawarte. 

 

Aby przedłużyć na rok 2019 licencję sędziowską sportu samochodowego I stopnia należy: 
1. opłacić składkę członkowską za 2019 rok, 
2. dokonać przelewu kwoty 40 zł na konto ZG PZM, 
3. dostarczyć do Biura Sportu AP (Powstańców Śląskich 127, pok. 205) licencję oraz kopie wpłat. 
4. Należy dołączyć również „Oświadczenie do ubezpieczenia” 

Dokumenty zostaną przekazane do ZO PZM celem weryfikacji przez OKSS i dalej do ZG PZM. 
 
Aby przedłużyć na rok 2019 licencję sędziowską sportu samochodowego II stopnia należy: 
1. opłacić składkę członkowską za 2019 rok, 
2. dokonać przelewu kwoty 30 zł na konto ZO PZM Warszawa, 
3. dostarczyć do Biura Sportu AP (Powstańców Śląskich 127, pok. 205) licencję oraz kopie wpłat. 
4. Należy dołączyć również „Oświadczenie do ubezpieczenia” 

Dokumenty zostaną przekazane do ZO PZM celem weryfikacji przez OKSS oraz przedłużenia. 
 
Składka członkowska AP od 01.01.2019 roku wynosi 90 zł. 
Dla uczniów, studentów do 26 roku życia, emerytów i rencistów - 45 zł. Wpisowe 10 zł. 
 
Konto Automobilklubu Polski: 
Bank Millenium - 47 1160 2202 0000 0001 3161 7512 
Tytuł: Składka członkowska za 2019 rok Imię_Nazwisko_nr legitymacji 

 

Regulamin Sędziów Sportu Samochodowego oraz załączniki znajdują się na stronie ZG PZM: 

https://www.pzm.pl/regulaminy/rajdy  i na stronie klubowej. 

https://www.pzm.pl/regulaminy/rajdy

