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Biecz, dn. 17.12.2019 r. 
 
 

Uchwała Nr 10/2019 
 

Zarząd Automobilklubu Bieckiego w dniu 17 grudnia 2019 r. 
podjął uchwałę  

 
dotyczącą 

 
warunków uzyskania prolongaty  

Licencji Sędziego Sportu Samochodowego na rok 2020 
 

Na podstawie § 13. i § 14. Statutu AMK Bieckiego Zarząd uchwala zasady 
uzyskania prolongaty licencji:  
 

§ 1 
Członek Klubu posiadający licencję stopnia I i II zobowiązany jest opłacić 

składki członkowskie za rok 2020 oraz uregulować ewentualne zaległe składki 
członkowskie do 31 stycznia 2020 roku. 

§ 2 

Sędzia musi uzyskać odpowiednią ilość punktów w roku kalendarzowym 2019 
wg załącznika nr 1.  

§ 3 

Sędzia, który nie uzyskał wymaganej ilości punktów, celem uzyskania 
prolongaty, musi odbyć szkolenie oraz zdać egzamin, a także opłacić prolongatę 

licencji w kwocie według załącznika nr 2.  
§ 4 

Członek Klubu posiadający licencję stopnia I i II musi dostarczyć licencję do 

Przewodniczącego Sekcji Sędziowskiej Automobilklubu Bieckiego P. Daniela 
Wójcikiewicza celem przedłużenia prolongaty do 15 stycznia 2020 roku.  

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała - z załącznikami - została przyjęta drogą głosowania elektronicznego. 
 
 

Za zgodność 

Prezes 

Automobilklubu Bieckiego 
Marek Sitek 
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Załącznik nr 1 
Kryteria aktualizacji licencji sędziego sportu samochodowego na rok 
2020. 
 

Ustala się, że zgodnie z załącznikiem nr 2 „Regulaminu Sędziów Sportu 
Samochodowego”, do uaktualnienia licencji sędziego sportu samochodowego na 
rok 2020, bez egzaminu, stosowane są następujące kryteria: 

 
 

Zbiory ogólne, w skład których 

wchodzą poszczególne funkcje 

sędziowskie wykazane w zał. 3a 

Ranga 

Puchar Polski, 

Mistrzostwa Polski  

i wyżej 

Imprezy, zawody 

okręgowe  

i niżej 

1. Władze zawodów  7 pkt. 6 pkt. 

2. Delegaci PZM i osoby oficjalne  6 pkt. 5 pkt. 

3. Kierownictwo służb  5 pkt. 4 pkt. 

4. Sędziowie, służby, ekipy  4 pkt. 3 pkt. 

5. 
Członkowie władz i komisji  

PZM, FIA 
poszczególne funkcje patrz zał. nr 2 

6. Inne funkcje 2 pkt. 1 pkt. 

 

 

Stopień licencji 
Ilość uzyskanych  

w roku punktów 

Warunek przedłużenia licencji  

po dokonaniu obowiązkowej wpłaty 
kwoty ubezpieczenia 

I i II Minimum 14  Przedłuża się obligatoryjnie 

I i II Minimum 10 do 13  

Obowiązkowe uczestniczenie  

w szkoleniu zorganizowanym  

przez OKSS/GKSS 

I i II 
Poniżej 10  
lub nie była przedłużana  

w poprzednim roku (latach)  

Obowiązkowe uczestniczenie 

 w szkoleniu zorganizowanym  
przez OKSS/GKSS zakończone 

EGZAMINEM 

 
Za zawody okręgowe uważa się imprezy organizowane przez Kluby 

posiadające licencje PZM na udział we współzawodnictwie sportowym, pod 
warunkiem umieszczenia ich w kalendarzach okręgowych Polskiego Związku 
Motorowego.  

W przypadku pełnienia swoich obowiązków na zawodach zaliczanych do 
kilku cykli punkty do licencji sędziego sportu samochodowego będą sumowane, 

biorąc pod uwagę maksymalnie dwie najwyższe rangi rozgrywanych 
zawodów/imprez. 

Zbiory funkcji na zawodach podane są w „Załączniku nr 2” do 
„Regulaminu Sędziów Sportu Samochodowego” 
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Załącznik Nr 2 
Koszt ubezpieczenia i wydania licencji sędziego sportu samochodowego  
w roku 2020. 

 
1. Sędziowie sportu samochodowego, w zależności od posiadanych kwalifikacji, 

praktyki i związanych z tym uprawnień i obowiązków, dzielą się na trzy 

podstawowe grupy: − sędziowie klasy I - licencja z symbolem „I” − sędziowie 

klasy II - licencja z symbolem „II” − sędziowie chronometrażyści - licencja  
z symbolem „CH”. 

2. Opłaty za licencje sędziów 
 

Licencja Przedłużenie Nowa 

klasy „I” 40 zł 50 zł 

klasy „II” 30 zł 40 zł 

z symbolem CH 40 zł 50 zł 

duplikat 10 zł - 
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