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SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZM
ZG PZM rozpoczynał pracę w 2018 r. w następującym składzie
Prezydium:
Michał Sikora
Arkadiusz Sąsara
Stanisław Reterski
Grzegorz Lewandowski
Jacek Bujański
Mirosław Czub
Piotr Szymański
Robert Werle
Romuald Chałas
Wojciech Stępniewski

Prezes Związku
Urzędujący Wiceprezes ZG/Przewodniczący Głównej Komisji
Sportu Samochodowego
Wiceprezes ZG PZM / Przewodniczący Głównej Komisji
Sportów Popularnych i Turystyki
Skarbnik
Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Motocyklowego
Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Kartingowego
Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego
Przewodniczący Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego
Członek Prezydium ZG
Członek Prezydium ZG

Członkowie Zarządu:
Łukasz Borowiak
Monika Budnik
Marek Dobrowolski
Andrzej Gaszewski
Roman Grygianiec
Zdzisław Horoński
Ireneusz Igielski
Sebastian Kołakowski
Andrzej Krzysztofiak
Erwin Meisel
Jarosław Noworól
Elżbieta Olszewska
Paweł Pęcak
Andrzej Polkowski
Michał Rutkowski
Jarosław Strzelecki
Krzysztof Studziński
Tadeusz Tomaszewski
Piotr Trąbski
Krzysztof Tutak
Maciej Wróbel
W wyniku zmian, które nastąpiły w składzie ZG w trakcie roku spowodowanych: zmianą na
funkcji Skarbnika ZG oraz Przewodniczącego GKSS, rezygnacją z członkostwa w ZG
Stanisława Reterskiego, Grzegorza Lewandowskiego i Łukasza Borowiaka oraz tragiczną
śmiercią Wiceprezesa ZG PZM (od 12.05.2018) i Przewodniczącego GK BRD Roberta Werle,
rok 2018 Zarząd Główny PZM zakończył w następującym składzie:
Prezydium:
Michał Sikora
Arkadiusz Sąsara
Jacek Bujański
Mirosław Czub
Jarosław Noworól
Piotr Szymański
Romuald Chałas
Wojciech Stępniewski

Prezes Związku
Urzędujący Wiceprezes /Skarbnik ZG
Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Motocyklowego
Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Kartingowego
Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego
Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego
Członek Prezydium ZG
Członek Prezydium ZG
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SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZM
Członkowie Zarządu:
Monika Budnik
Marek Dobrowolski
Andrzej Gaszewski
Roman Grygianiec
Zdzisław Horoński
Ireneusz Igielski
Sebastian Kołakowski
Andrzej Krzysztofiak
Erwin Meisel
Elżbieta Olszewska
Paweł Pęcak
Andrzej Polkowski
Michał Rutkowski
Jarosław Strzelecki
Krzysztof Studziński
Tadeusz Tomaszewski
Piotr Trąbski
Krzysztof Tutak
Maciej Wróbel
Posiedzenia Zarządu, podjęte uchwały i decyzje.
W 2018 r. odbyły się 4 posiedzeniach ZG PZM: 27 stycznia, 12 maja, 29 września i 24
listopada.
Zarząd Główny podejmował uchwały i decyzje wynikające z jego kompetencji zapisanych
w § 31 ust. 2 Statutu PZM dotyczące m.in.:
-

-

powoływania kadr narodowych w poszczególnych dyscyplinach sportów motorowych,
zmian w składach osobowych Zarządu Głównego, głównych komisji i zespołów PZM,
nadawania tytułów „Zasłużony dla PZM” działaczom i pracownikom PZM,
zmian w regulaminach organizacyjnych w tym regulaminach przyznawania, odmowy
przyznania i pozbawiania licencji uprawniających kluby do udziału we
współzawodnictwie sportowym w sportach motorowych,
zatwierdzenia preliminarza budżetowego PZM,

Pomiędzy posiedzeniami, w sprawach wymagających niezwłocznej decyzji Zarządu
Głównego, uchwały podejmowane były drogą elektroniczną,
Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów z 2018 r.
Uchwały podjęte przez WZD w dniu 12.05.2018 r. dotyczyły
-

-

zmian w Statucie PZM - zmiany zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy
w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu
21.12.2018 r. (PZM oczekiwał na wpis do rejestru ponad 5 miesięcy). Tekst Statutu
został opublikowany na stronie PZM.
zmian w Regulaminie dyscyplinarnym PZM – jednolity tekst RD wg stanu na 12.05.2018
r. został opublikowany na stronie PZM.
zatwierdzenia sprawozdania z działalności ZG PZM w 2017 r. - przyjęte przez WZD
bez uwag.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZG PZM - zrealizowano zawarte w uchwale
postanowienie o pomniejszeniu skumulowanych na funduszu podstawowym nadwyżki
z lat poprzednich na pokrycie straty netto roku 2017.
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INFORMACJE OGÓLNE
Liczba Zarządów Okręgowych, liczba członków rzeczywistych zrzeszonych w Związku
Wg stanu na 31 grudnia 2018 r - liczba okręgów ustanowionych przez Zarząd Główny zgodnie
z § 45 Statutu PZM wynosiła 16. Zrzeszonych w nich było 432 członków rzeczywistych.
Realizacja zadań dofinansowywanych z dotacji i subwencji otrzymanych ze środków
MSiT i budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1/ Program wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez
mistrzowskich w Polsce w roku 2018 - kwota 535.663,09 PLN, w tym:
- 2018 PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland - 235.663,09 PLN
- 75. Rajd Polski - runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Europy - 300.000,00 PLN
2/ Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania
udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2018 roku - kwota
947.990,12 PLN, w tym:
a) Sport kartingowy:
- Zgrupowanie szkoleniowe (Bydgoszcz, Polska)
b) Sport motocyklowy:
- Mistrzostwa Europy Enduro
- Drużynowe Mistrzostwa Europy Motocross
- Mistrzostwa Świata Kobiet Motocross
- Mistrzostwa Europy Kobiet Motocross
- Mistrzostwa Świata MXGP
- Drużynowe Mistrzostwa Europy Quadcross
- Drużynowe Mistrzostwa Świata Trial
- Mistrzostwa Świata Supersport 300
c) Sport samochodowy:
- 75. Rajd Polski - runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Europy
d) Sport żużlowy:
- Drużynowe Mistrzostwa Świata
- Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów
- Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów
- Mistrzostwa Europy Par
- Indywidualne Mistrzostwa Europy
- Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów
- Zgrupowanie szkoleniowe (Zakopane, Polska)
3/ Urząd Gminy Mikołajki - 50 000,00 PLN
- Zadanie publiczne pod tytułem „Organizacja 75. Rajdu Polski”
4/ Województwo Śląskie – 100 000,00 PLN
- Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska
5/ Województwo Małopolskie – 15 000,00 PLN
- Mistrzostwa Europy Młodzików w Rajdach Motocyklowych Trial
6/ Województwo Lubelskie – 1 000,00 PLN
- Szkolenie Organizatorów Sportu Popularnego i Turystyki
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Informacje ogólne
Realizacja zaleceń i wytycznych z kontroli przeprowadzonych w Związku
W 2018 r. PZM przeszedł kontrolę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która obejmowała
okres od czerwca 2014 r. do marca 2018 r. Kontrola objęła między innymi sprawdzenie
prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz inne składki,
do których zobowiązany jest płatnik, prawidłowość ustalenia uprawnień do świadczeń z tytułu
ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłacanie, prawidłowość i terminowość opracowywania
wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe oraz prawidłowość wystawiania zaświadczeń
lub zgłaszania danych do celów ubezpieczeń społecznych.
W toku kontroli wykazano, iż płatnik prawidłowo dokonał powyższych rozliczeń i zgłoszeń do
ZUS na podstawie oświadczeń przedstawionych przez osoby, które złożyły te oświadczenia.
Kontrola ZUS wykazała jednakże, iż nie wszystkie otrzymane przez płatnika oświadczenia były
zgodne z prawdą. W wyniku złożonych przez ubezpieczonych oświadczeń niezgodnych
z prawdą, o których mowa powyżej, PZM był zobowiązany dokonać stosownych korekt
i opłacić składki na ubezpieczenie społeczne wraz z odsetkami. PZM wystosował noty
obciążeniowe w stosunku do ubezpieczonych tytułem zwrotu dodatkowo opłaconych składek
wraz z odsetkami powołując się na winę ubezpieczonego.
BFA PZM udzieliło wszelkich stosownych wyjaśnień kontrolującemu do dokumentów
z badanego okresu, przyjęło protokół z kontroli oraz dokonało niezbędnych korekt.
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Główna Komisji Sportu Samochodowego
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM (GKSS PZM) rozpoczęła pracę w 2018 r.
w następującym składzie:
Arkadiusz Sąsara
Jarosław Noworól
Krzysztof Studziński
Bogusław Piątek
Bartosz Bieliński
Włodzimierz Szaniawski

Przewodniczący (odp. za konkurencję Rajdy Terenowe)
Wiceprzewodniczący (odp. za konkurencję Rajdy)
członek (odp. za konkurencję Rallycross oraz kwestie
sędziowskie)
członek (odp. za konkurencję Wyścigi Górskie)
członek (odp. za konkurencję Wyścigi)
członek (odp. za konkurencję Drifting)

Od 21 lutego 2018 r. po dokonanych zmianach Komisja kontynuowała pracę w następującym
składzie:
Jarosław Noworól
Krzysztof Studziński
Bogusław Piątek
Bartosz Bieliński
Włodzimierz Szaniawski
Maciej Chmielarz

Przewodniczący (odp. za konkurencję Rajdy)
Wiceprzewodniczący (odp. za konkurencję Rallycross oraz
sprawy sędziowskie)
członek (odp. za konkurencję Wyścigi Górskie)
członek (odp. za konkurencję Wyścigi)
członek (odp. za konkurencję Drifting)
członek (odp. za konkurencję Rajdy Terenowe)

Mijająca kadencja GKSS PZM na lata 2015-2018 upłynęła na realizacji zadań
programowych, a w szczególności:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

utrzymaniu poziomu sportowego i organizacyjnego Rajdu Polski oraz doprowadzeniu
do wznowienia rozmów z WRC Promotor GmbH podmiotem odpowiedzialnym za
Rajdowe Mistrzostwa Świata,
dalszemu wspieraniu organizatora rajdu Baja Poland celem utrzymania zawodów
w randze Pucharu Świata FIA w Rajdach Terenowych,
utrzymaniu w europejskich kalendarzach FIA następujących zawodów: Wyścig Górski
Limanowa - Przełęcz pod Ostrą, Bieszczadzki Wyścig Górski w Załużu, Rajd
Rzeszowski,
wspieraniu organizatorów międzynarodowych pucharów w ramach Wyścigowych
Samochodowych Mistrzostw Polski celem ich rozwoju i utrzymania w kalendarzu FIA,
podejmowaniu działań w celu powrotu do Polski zawodów najwyższej rangi
w konkurencji Rallycross,
utrzymaniu polskich imprez sportu samochodowego w ramach kalendarzy Mistrzostw
FIA Strefy Europy Centralnej (FIA CEZ),
kontynuacji dotychczasowej współpracy z ościennymi federacjami (m.in. Czechami,
Słowacją, Litwą i Niemcami) w celu organizacji wspólnych imprez sportu
samochodowego,
aktywnemu działaniu w FIA zmierzającemu do wprowadzenia w międzynarodowe
struktury coraz większej liczby przedstawicieli PZM, reprezentujących wszystkie
konkurencje sportów samochodowych, w tym sędziów technicznych,
dalszym działaniom wspierającym budowę Narodowego Centrum Sportów
Motorowych w Gdańsku, jako inwestycji o strategicznym znaczeniu dla sportów
motorowych w naszym kraju,
rozwoju infrastruktury tras i torów,
stałemu monitorowaniu stanu przygotowań imprez sportu samochodowego pod kątem
organizacyjnym i finansowym,
kontynuowaniu poszukiwań promotorów i sponsorów dla poszczególnych konkurencji
sportu samochodowego,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

wsparciu dla organizatorów zawodów w zakresie współpracy z organami państwowymi
oraz samorządowymi, mającemu na celu rozwój sportu samochodowego,
zwiększaniu bezpieczeństwa i atrakcyjności zawodów oraz podnoszeniu liczby
zawodów w imprezach sportu samochodowego,
prowadzeniu działań celem wprowadzenia w ramach PZM nowej konkurencji –
Driftingu,
prowadzeniu działań mających na celu stworzenie nowej konkurencji – Wyścigów
samochodów o napędzie elektrycznym,
wyposażeniu Zespołu Technicznej Obsługi PZM w nowoczesny sprzęt kontrolnopomiarowy, system radiowej (cyfrowej) łączności OS-owej,
rozwoju systemu INSIDE PZM,
jednoznacznemu określeniu zasad organizowanych przez PZM imprez, kryteriów ich
oceny oraz egzekwowaniu kar w stosunku do organizatorów naruszających
obowiązujące zasady, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa,
kontrolowaniu przestrzegania przez zawodników regulaminów sportowych
i technicznych,
prowadzeniu dalszych prac związanych z określeniem wymogów technicznych dla
torów i tras,
przygotowywaniu i wydawaniu wszystkich przepisów formalno-prawnych w wersji
elektronicznej,
prowadzeniu działań mających na celu pozyskanie większej liczby sędziów oraz
instruktorów/trenerów sportu samochodowego.

Rajd Polski
Przez 3 lata (2015-2017) utrzymano poziom organizacyjny Rajdu Polski czyli rundy Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Świata WRC. W latach 2018 oraz 2019 nie udało się dojść do
porozumienia z promotorem WRC i dlatego Rajd Polski stanowił część Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Europy ERC. Powodem obniżenia rangi Rajdu Polski w ostatnich
latach były kwestie finansowe. GKSS PZM pracuje nad pozyskaniem partnera strategicznego
i mniejszych sponsorów celem przywrócenia imprezie rangi WRC oraz ściągnięcia do Polski
światowej czołówki kierowców rajdowych.
Rajd Rzeszowski
Przez dwa lata (2016, 2017) Rajd Rzeszowski stanowił rundę Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Europy. Wprowadzenie przez GKSS PZM Rajdu Rzeszowskiego do ERC, przy
jednoczesnej organizacji Rajdu Polski w ramach WRC, spowodowało, że jako federacja
wpisaliśmy się do grona nielicznych organizatorów rund zarówno WRC, jak i ERC w jednym
roku. Po powrocie Rajdu Polski do kalendarza ERC w roku 2018, Rajd Rzeszowski stanowił
rundę Rajdowego Samochodowego Pucharu Europy ERT.
Rajdy Terenowe - Baja Poland
W trakcie trwania obecnej kadencji GKSS PZM udało się wprowadzić nowe zawody do
kalendarza Rajdów Terenowych. Przy współpracy z Automobilklubami/Klubami organizowane
są cztery rundy FIA CEZ w Polsce. Stale goszczącym rajdem w kalendarzu FIA CEZ jest Baja
Poland, która przez całą kadencję była rozgrywana w randze Pucharu Świata FIA w Rajdach
Terenowych. Zawody były największym sportowym wydarzeniem w Województwie
Zachodniopomorskim, a przy trasach gromadziły się dziesiątki tysięcy kibiców. Rajd co roku
jest wysoko oceniany przez biorących w nim udział zawodników oraz Delegatów FIA. Baja
Poland od początku jej rozgrywania stanowiła również rundę Mistrzostw FIA Strefy Europy
Centralnej w Rajdach Terenowych oraz rundę Mistrzostw Republiki Czeskiej w Rajdach
Terenowych. Priorytetem dla GKSS PZM na najbliższe lata jest pozyskanie stałego partnera
tytularnego dla rajdu oraz umocnienie jego pozycji w kalendarzu Pucharu Świata FIA
w Rajdach Terenowych.
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Wyścig Górski Limanowa – Przełęcz pod Ostrą
Dzięki staraniom GKSS PZM w czasie całej obecnej kadencji utrzymano zawody w Limanowej
w kalendarzu Mistrzostw Europy w Wyścigach Górskich FIA (EHC). GKSS PZM oraz
organizatorzy wyścigów górskich w Polsce poszli za sukcesem wyścigu górskiego
w Limanowej i z sezonu na sezon udało się wprowadzać usprawnienia w organizacji wyścigów
górskich w Polsce, a także poprawiać poziom rywalizacji. Celem GKSS PZM na najbliższe lata
jest utrzymanie wysokiego poziomu organizacyjnego wyścigu, dalsze prowadzenie działań
nad pozyskaniem partnera tytularnego dla wyścigu, kontynuowanie prac nad jego rozwojem
wspólnie z organizatorem wyścigu i władzami lokalnymi w szczególności ze Starostwem
Powiatowym w Limanowej oraz ugruntowanie pozycji wyścigu w międzynarodowym
kalendarzu FIA.
Bieszczadzki Wyścig Górski
Podobnie, jak w przypadku wyścigu w Limanowej, także Bieszczadzki Wyścig Górski otrzymał
bardzo przychylne oceny FIA dzięki czemu od 2015 znajduje się w międzynarodowym
kalendarzu FIA – Puchar Europy w Wyścigach Górskich FIA (IHCC). W roku 2018 po raz
pierwszy zawody w Załużu odbyły się w randze Mistrzostw Europy w Wyścigach Górskich
Samochodów Historycznych FIA, jednak ze względu na nikłą frekwencję zawodników Komisja
Sportów Historycznych FIA podjęła decyzję o niewprowadzaniu Bieszczadzkiego Wyścigu
Górskiego do w/w kalendarza FIA. Celem GKSS PZM na najbliższe lata jest rozbudowa
potencjału i atrakcyjności Bieszczadzkiego Wyścigu Górskiego wspólnie z organizatorem oraz
władzami lokalnymi, podtrzymanie wysokiego poziomu organizacyjnego zawodów oraz dalsze
prace nad budowaniem pozycji wyścigu w międzynarodowym kalendarzu FIA.
Zawody Międzynarodowe na torze Poznań
Cyklicznie od wielu sezonów na Torze Poznań, aktualnie w terminie czerwcowym, rozgrywane
są międzynarodowe zawody, rozgrywane w ramach Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej
w Wyścigach i Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Wyścigach Długodystansowych,
połączone z rundami mistrzostw krajów ościennych oraz kilku pucharów markowych. Celem
GKSS PZM na najbliższe lata jest włączenie na stałe zawodów samochodowych
rozgrywanych na Torze Poznań do jednego z prestiżowych międzynarodowych cykli rozrywek
znajdujących się międzynarodowym kalendarzu FIA.
Mistrzostwa Rallycross
GKSS PZM prowadziła prace nad rozwojem w Polsce konkurencji Rallycross zarówno
w randze rozgrywek krajowych, jak i zawodów międzynarodowych. Kontynuowano współpracę
w ramach FIA CEZ, co przełożyło się na rozegranie w Polsce 2 rund FIA CEZ w Polsce. Przez
ostatnie 4 lata udało się porozumieć z promotorem cyklu, co przełożyło się na stabilny rozwój
konkurencji. Celem GKSS PZM na najbliższe lata jest przygotowanie w Polsce odpowiedniej
infrastruktury wspólnie z promotorem oraz właścicielami torów w celu dalszego rozgrywania
zawodów rangi FIA CEZ oraz docelowo także powrotu do stałej organizacji rundy Mistrzostw
Europy/Świata FIA w Rallycross.
Mistrzostwa FIA Strefy Europy Centralnej
GKSS PZM dostrzegając możliwości rozwoju zawodów organizowanych w Polsce w ramach
Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej, starała się wprowadzić do kalendarza FIA jak
największą liczbę zawodów sportu samochodowego organizowanych w Polsce. Efektem
działań GKSS PZM jest m.in. silna pozycja polskich organizatorów w ramach FIA-CEZ oraz
wynikający z pojętych działań znaczący wzrost zainteresowania polskich zawodników
udziałem w rundach FIA-CEZ, co z kolei przekłada się na liczne sukcesy polskich zawodników
w klasyfikacjach FIA-CEZ. GKSS PZM udało się utrzymać w większości konkurencji
Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej co najmniej jedne zawody organizowane w Polsce,
a w niektórych przypadkach zwiększyć liczbę tych zawodów – Rallycross, Drifting. Dzięki
współpracy GKSS PZM z Federacją Czeską ACCR, udało się wprowadzić do kalendarza
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Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych aż cztery rundy rozgrywane
na terenie Polski.
Działania związane z rozwojem infrastruktury
GKSS PZM włączała się do przygotowania założeń projektowych mających powstać nowych
obiektów, a zwłaszcza Narodowego Centrum Sportów Motorowych w Gdańsku, którego
budowa była celem działań Prezesa PZM we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
W uzupełnieniu polityki władz związku, GKSS PZM prowadzi stale aktywne działania w celu
powstania kilku mniejszych ośrodków sportów motorowych w różnych rejonach Polski.
Przewodniczący GKSS PZM oraz członkowie GKSS PZM w porozumieniu z Zarządami
Okręgowymi PZM, uczestniczyli oraz uczestniczą w spotkaniach i konsultacjach z władzami
lokalnymi dot. odpowiednich lokalizacji oraz pozyskania funduszy na budowę i funkcjonowanie
lokalnych ośrodków sportów motorowych.
KONKURENCJE SPORTU SAMOCHODOWEGO
RAJDY
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski
W trakcie kadencji GKSS udało się pozyskać na kilka sezonów promotora Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski (RSMP), a wraz z nim partnerów tytularnych w postaci firm
Castrol oraz Intercars. GKSS prowadziła prace nad optymalizacją formuły rozgrywania rund
RSMP, a w szczególności, skrócenia harmonogramu rajdu i zoptymalizowania długości
odcinków specjalnych w celu redukcji kosztów. GKSS od początku swojej kadencji kładła
bardzo duży nacisk na prace związane z promocją RSMP. W wyniku prac prowadzonych
w trakcie kadencji udało się zwiększyć obecność RSMP w telewizji, prasie, radiu oraz
Internecie. Udało się pozyskać dla cyklu RSMP strategicznych partnerów medialnych
w postaci portalu internetowego Wirtualna Polska oraz rozgłośni radiowej RMF.FM / RMF
Maxxx. GKSS będzie kontynuowała prace promocyjne oraz usprawniające organizację
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, a także poszukuje partnerów biznesowych
oraz sponsorów strategicznych i tytularnych.
Historyczne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski
Duże zainteresowanie rajdami wśród zawodników posiadających do dyspozycji historyczny
samochód sportowy spowodowała powołanie najpierw Historycznego Rajdowego Pucharu
Polski (HRPP), a następnie Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
(HRSMP). Ciągły wzrost wymagań dotyczących licencji zawodniczych sportu
samochodowego oraz wyposażenia bezpieczeństwa osobistego i startujących samochodów
pozwoliła na zwiększenie długości rajdów zbliżając ich format w roku 2019 do formatu RSMP.
Celem GKSS PZM jest obecnie zwiększenie w ramach PZM liczby samochodów
posiadających historyczny paszport HTP FIA, pozwalający rywalizować im w cyklach
międzynarodowych firmowanych przez FIA.
Rajdy okręgowe
GKSS PZM w trakcie swojej kadencji kontynuowała pracę nad rajdami okręgowymi, tak aby
ich kształt był przystępny zarówno kosztowo, jak i organizacyjnie. Udało się wypromować tą
formę rywalizacji na terenie Śląska, gdzie odbywały się Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa
Śląska, które odniosły spektakularny sukces, przyciągając bardzo dużą liczbę zawodników.
Ponadto wzrost popularności rajdów okręgowych został odnotowany na terenie Warmii i Mazur
oraz Podlasia, gdzie rozgrywany był Szuter Cup. Celem GKSS PZM na najbliższe lata jest
intensyfikacja działań w celu rozwoju rajdów okręgowych w ramach poszczególnych regionów,
gdzie cykle te będą odpowiadały finansowym możliwościom dużego grona zawodników, przy
jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu organizacyjnego i atrakcyjności rozgrywek.
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Konkursowa Jazda Samochodem
GKSS PZM na bieżąco modyfikuje Regulamin KJS mając na celu wzrost popularności tej
amatorskiej formy rywalizacji w sporcie samochodowym i przyciągania większego grona
uczestników, zapewnienia odpowiedniego poziomu organizacyjnego i bezpieczeństwa.
Efektem powyższych działań jest m.in. wprowadzenie nowej formuły rozgrywek w postaci
Super KJS jako optymalnego łącznika pomiędzy imprezami popularnymi KJS, a zawodami dla
posiadaczy licencji sportu samochodowego. Celem GKSS PZM na kolejne lata jest
kontynuowanie prac związanych z popularyzacją imprez KJS, jako zarówno pierwszego kroku
w sporcie samochodowym, jak i popularnej formy rekreacji, a w szczególności czynnika
podnoszącego umiejętności prowadzenia samochodów.
RAJDY TERENOWE
Rajdowe Mistrzostwa Polski Samochodów Terenowych
W trakcie trwania kadencji GKSS PZM rajdy terenowe w Polsce znacznie zyskały na
popularności, m.in. za sprawą sukcesów międzynarodowych polskich zawodników. GKSS
PZM od początku swojej kadencji prowadziła bardzo intensywne działania w celu poprawienia
pozycji rajdów terenowych organizowanych pod egidą PZM. Pracowano nad ulepszeniem
formuły organizacyjnej rajdów cross-country stanowiących rundy kalendarza Rajdowych
Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych (RMPST). GKSS PZM podjęła działania w celu
ustabilizowania sytuacji w rajdach oraz pozyskania nowych terenów, organizatorów oraz
zawodników. Jednocześnie kontynuowano współpracę z federacją Republiki Czeskiej ACCR
organizując połączone rundy mistrzostw krajowych w rajdach terenowych. Dzięki współpracy
GKSS PZM, organizatorów, władz lokalnych i instytucji państwowych udało się po kilku
sezonach niepewności stworzyć stabilny kalendarz RMPST. Jednocześnie działania te
doprowadziły do wzrostu liczby zawodników. Celem GKSS PZM na najbliższe lata powinno
być pozyskanie partnera tytularnego dla RMPST, rozwój medialny cyklu oraz dalsze działania
mające na celu pozyskanie nowych terenów niezbędnych do organizacji rajdów terenowych
w formule Baja.
Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych
GKSS PZM dostrzegając pojawiające się bardzo optymistyczne perspektywy rozwoju rajdów
terenowych podjęła decyzję o uruchomieniu nowego cyklu rozgrywek w rajdach terenowych
dla zawodników posiadających już doświadczenie w prowadzeniu samochodów terenowych,
start w którym stanowi pierwszy krok do profesjonalnego sportu samochodowego. Rajdowy
Puchar Polski Samochodów Terenowych (RPPST) zaczął cieszyć się bardzo dużym
zainteresowaniem, a frekwencja kształtowała się na poziomie 20-25 załóg. Obecnie rundy
RPPST organizowane są wspólnie z rundami RMPST. Cele GKSS PZM na kolejne lata,
związane z cyklem RPPST powinny być analogiczne, jak w/w cele dla cyklu RMPST.
Terenowe Imprezy Samochodowe
GKSS podjęła działania dążące do stworzenia nowych regulacji dla amatorskich imprez
w rajdach terenowych. Poprawiono Regulamin Terenowych Imprez Samochodowych (TIS),
jako uniwersalny regulamin, zarówno dla mniejszych imprez sportowych, połączonych np.
z imprezami turystycznymi, jak i dla większych imprez zaliczanych np. do cykli rozgrywek.
GKSS PZM prowadzi aktualnie aktywne działania w celu zaimplementowania w/w zasad
rozgrywek do jak największej liczby imprez amatorskich, które aktualnie w większości
odbywają się poza jurysdykcją PZM oraz niezgodnie ze standardami PZM. Celem GKSS PZM
na najbliższe lata powinien być rozwój TIS oraz dalsza implementacja przepisów
w środowisku amatorskich rajdów terenowych, co pozwoli organizować imprezy zgodnie
z wyznaczonymi standardami.
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WYŚCIGI GÓRSKIE
Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski
Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski (GSMP) osiągnęły bardzo wysoki poziom sportowy
oraz atrakcyjności dla kibiców i zawodników, zarówno pod względem rywalizacji sportowej
prezentowanej przez zawodników, możliwości oglądania ciekawych samochodów w każdej
z grup i klas, jak i poprawy bezpieczeństwa organizowanych zawodów. GKSS PZM pracowała
nad utrzymaniem frekwencji z lat poprzednich i jej docelowym wzrostem. Dzięki aktywnej
współpracy z federacją Słowacką SAMS udało się podnieść atrakcyjność łączonych rund
GSMP i Mistrzostw Słowacji, znacznie zwiększając liczbę zgłaszanych zawodników oraz
różnorodność zgłaszanych pojazdów. GKSS PZM jednocześnie modyfikowała regulaminy
GSMP w celu zwiększenia ich przejrzystości oraz ukierunkowania właściwego podziału
dopuszczonych samochodów, tak aby rywalizacja sportowa mogła się odbywać w szerokim
zakresie i na jasno określonych zasadach. Szczególny nacisk GKSS PZM położyła na kwestię
rozwoju grup i klas dla samochodów historycznych, wynikiem czego w ciągu ostatnich lat był
i jest nadal znaczny wzrost liczby zawodników startujących pojazdami historycznymi. GKSS
PZM dostrzegając duży potencjał w rozwoju pojazdów z wygasłą homologacją, od sezonu
2015 wprowadziła także nową, narodową kategorie dla pojazdów popularnie zwanych
„youngtimer”, których liczba sukcesywnie się zwiększa i cieszą się one coraz większą
popularnością. W zakresie pojazdów współczesnych GKSS PZM ujednoliciła regulacje
zgodnie z obowiązującymi w zawodach poziomu FIA-CEZ oraz Mistrzostw/Pucharu Europy
FIA, celem stworzenia dogodniejszych warunków do rywalizowania polskich zawodników,
zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych cyklach rozgrywek. Celem GKSS PZM na
najbliższe lata powinno być pozyskanie partnera tytularnego dla cyklu GSMP i w efekcie
poprawienie sytuacji organizatorów GSMP oraz zwiększenie działań w zakresie promocji
cyklu.
RALLYCROSS
Mistrzostwa Polski Rallycross
Rallycross Cup, którego Promotorem był podmiot RC Promotor Polska, w sezonie 2016
zmienił Promotora na firmę Oponeo, W związku z tym zmianie uległa nazwa rozgrywek na
Oponeo Puchar Polski Rallycross. Od sezonu 2016 wprowadzono również Mistrzostwa Polski
Rallycross (MPRC), i w roku 2017 zlikwidowano rozgrywki Oponeo Pucharu Polski Rallycross.
Oponeo widniał od tej pory przy nazwie Mistrzostw. GKSS PZM kontynuowała pracę nad
przywróceniem Rallycross Cup na większej liczbie torów. Kontynuowano współpracę
z federacją litewską LASF, przy organizacji połączonych rund Mistrzostw Polski i Mistrzostw
Litwy na torach Vilkyciai oraz Toruniu. Celem GKSS PZM na najbliższe lata powinien być
dalszy rozwój Oponeo Mistrzostw Polski Rallycross. Służyłoby temu pozyskanie nowych
organizatorów i odpowiednich obiektów do organizacji zawodów rallycross w Polsce.
Planowane jest również zwiększenie rangi organizowanych zawodów poprzez wprowadzenie
jednej z rund Oponeo MPRC do kalendarza międzynarodowego FIA.
WYŚCIGI
Wyścigowe Samochodowe Mistrzostwa Polski / Wyścigowy Puchar Polski / Mistrzostwa
Polski w Wyścigach Długodystansowych
GKSS PZM na początku swojej kadencji spotkała się z problemem malejącej frekwencji
zawodników w Wyścigowych Samochodowych Mistrzostwach Polski (WSMP), czego po
części przyczyną jest rozgrywanie WSMP tylko na jednym torze w Polsce (Tor Poznań). GKSS
PZM w związku z powyższym podjęła decyzję o dalszym rozwoju Wyścigowego Pucharu
Polski, który docelowo miał stać się „zapleczem” do odbudowania frekwencji w WSMP. Dzięki
dostosowaniu regulaminów, w szczególności technicznych do potrzeb i możliwości
finansowych wielu potencjalnych zawodników udało się znacznie zwiększyć frekwencję
i znacznie podnieść atrakcyjność zawodów. GKSS PZM, w kalendarzu WSMP, podjęła
decyzję o organizacji jednego weekendu wyścigowego poza granicami Polski
(Czechy/Litwa/Łotwa) oraz opracowała zasady podziału na klasy biorąc pod uwagę
zapotrzebowanie środowiska startujących zawodników. Celem GKSS PZM na najbliższe lata
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powinno być unormowanie regulaminów WSMP, FIA-CEZ oraz mistrzostw krajów ościennych,
a w szczególności
Mistrzostw Słowacji i Mistrzostw Czech w celu zapewnienia swobodnego udziału zawodników
zagranicznych w rundach WSMP. GKSS PZM będzie jednocześnie kontynuowała
dotychczasowe działania w celu utworzenia drugiego toru w Polsce, na którym możliwe będzie
rozgrywanie rund WSMP.
Puchary markowe
GKSS PZM wspólnie z partnerami rozwijała dwa znaczące puchary markowe w randze
WSMP. Wspólnie z Kia Motors Polska kontynuowano puchar samochodów KIA Picanto.
W wyniku współpracy z firmą Lukas Motorsport rozegrany został prestiżowy Puchar Porsche
GT3 Cup Challenge Central Europe. Dodatkowo GKSS PZM współpracowała ze
Stowarzyszeniem Kierowców BMW CUP, czego owocem był cykl 318 IS CUP PL. Podjęto
również współpracę z firmą Overlimit, co przełożyło się na organizację Dacia Duster Elf Cup
w ramach kalendarza rajdów terenowych. Powyższe puchary stanowiły naturalną platformę do
rozwoju kariery w wyścigach samochodowych i rajdach terenowych.

REPREZENTACJA PZM W STRUKTURACH FIA w okresie ostatnich 4 lat:
Jacek Bartoś
Marcin Fiejdasz
Aleksandra Knyszewska
Marek Małecki
Erwin Meisel

Jarosław Noworól
Arkadiusz Sąsara
Włodzimierz Szaniawski
Andrzej Jr Witkowski

wiceprzewodniczący Komisji Zawodów rozgrywanych na
zamkniętych Drogach FIA
Członek Komisji Wyścigów Górskich FIA
Członkini Komisji Kobiet w Motosporcie FIA
Członek Międzynarodowego Sądu Odwoławczego FIA
Członek Komisji Sportu Samochodów Historycznych
FIA, Członek Podkomisji Rajdów Samochodów
Historycznych FIA
Członek komisji WRC FIA, Członek Komisji Rajdowej
FIA
Członek Komisji Rajdów Terenowych FIA
Wiceprzewodniczący Komisji Off-Road FIA, Członek
Komisji Wyścigów Górskich FIA
Członek Grupy Roboczej ds. Driftingu FIA

ZAWODY ORGANIZOWANE W RAMACH KALENDARZA SPORTU SAMOCHODOWEGO
PZM STANOWIĄCE CZĘŚĆ KALENDARZA MIĘDZYNARODOWEGO FIA 2018
− COLUMNA MEDICA BAJA POLAND 2018 - runda Pucharu Świata FIA w Rajdach
Terenowych WCCC, runda Mistrzostw FIA-CEZ w Rajdach Terenowych;
− PZM 75. RAJD POLSKI - runda Rajdowych Mistrzostw Europy FIA ERC
− 10. WYŚCIG GÓRSKI LIMANOWA PRZEŁĘCZ POD OSTRĄ - runda Mistrzostw Europy
FIA w Wyścigach Górskich;
− 44. BIESZCZADZKI WYŚCIG GÓRSKI – runda Historycznych Mistrzostw Europy FIA
w Wyścigach Górskich HEHC, runda Międzynarodowego Pucharu FIA w Wyścigach
Górskich IHCC, runda Mistrzostw FIA-CEZ w Wyścigach Górskich, runda Mistrzostw
FIA-CEZ w Wyścigach Górskich Samochodów Historycznych;
− 27. RAJD RZESZOWSKI - runda Rajdowego Trofeum Europy FIA ERT, runda Mistrzostw
FIA-CEZ w Rajdach;
− RAJD POLSKI NOWYCH ENERGII runda FIA E-Rally Regularity Cup
− COLUMNA MEDICA BAJA DRAWSKO POMORSKIE 2018 - runda Mistrzostw FIA-CEZ
w Rajdach Terenowych;
− 38. RAJD POLSKIE SAFARI - runda Mistrzostw FIA-CEZ w Rajdach Terenowych;
− BAJA SZCZECINEK 2018 - runda Mistrzostw FIA-CEZ w Rajdach Terenowych;
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−
−
−
−
−
−

AUTODROM SŁOMCZYN - runda Mistrzostw FIA-CEZ w Rallycross;
OPONEO MOTOPARK TORUŃ - runda Mistrzostw FIA-CEZ w Rallycross;
TOR POZNAŃ - runda Mistrzostw FIA-CEZ w Wyścigach Torowych;
TOR POZNAŃ - runda Mistrzostw FIA-CEZ w Wyścigach Długodystansowych;
TOR KIELCE - runda Mistrzostw FIA-CEZ w Driftingu;
AUTODROM SŁOMCZYN - runda Mistrzostw FIA-CEZ w Driftingu.

ZAWODY ROZGRYWANE W POLSCE PODCZAS KTÓRYCH ROZGRYWANE BYŁY
RUNDY MISTRZOSTW I PUCHARÓW INNYCH ASN-ów 2018
− WYŚCIGI: runda Pucharu HAIGO ADAC Historic Cup,
− WYŚCIGI GÓRSKIE: 44. Bieszczadzki Wyścig Górski – 2 rundy Mistrzostw Słowacji,
− RAJDY TERENOWE:
Columna Medica Baja Drawsko Pomorskie 2018 - runda Mistrzostw Czech,
38. Rajd Polskie Safari – runda Mistrzostw Czech,
Columna Medica Baja Poland 2018 - runda Mistrzostw Czech,
Baja Szczecinek 2018 – runda Mistrzostw Czech,
− RALLYCROSS: Słomczyn – runda Mistrzostw Litwy.
SUKCESY MIĘDZYNARODOWE POLSKICH ZAWODNIKÓW 2018
− KAROL KRUPA – 2. miejsce w klasyfikacji generalnej w Grupie N w Samochodowych
Wyścigach Górskich FIA 2018;
− ROBERT SŁUGOCKI – 1. Miejsce w klasyfikacji generalnej w Grupie S20
w Samochodowych Wyścigach Górskich FIA 2018;
− SZYMON ŁUKASZCZYK – 3. Miejsce w klasyfikacji generalnej Kategorii 3
w Samochodowych Wyścigach Górskich FIA 2018;
− MICHAŁ RATAJCZYK – 2. Miejsce w klasyfikacji generalnej Kategorii 3
w Samochodowych Wyścigach Górskich FIA 2018;
− BARTOSZ PAZIEWSKI – 2. Miejsce w Wyścigach Samochodowych w Audi R8 LMS Cup;
− MACIEJ MARCINKIEWICZ – 1. Miejsce w Grupie AM w Wyścigach Samochodowych
w GT4 Central European Cup;
− ŁUKASZ KRĘSKI – 1. Miejsce w Grupie AM w Wyścigach Samochodowych w GT4 Central
European Cup;
− ALBERT LEGUTKO – 2. Miejsce w Wyścigach Samochodowych w Renault Clio Cup
Central Europe;
− JAN ANTOSZEWSKI – 1. Miejsce w Wyścigach Samochodowych Pucharze Suzuki Swift;
− JAKUB ŚMIECHOWSKI – 2. Miejsce w LMP3 Drivers w Wyścigach Samochodowych
w European Le Mans Series
− INTER EUROPOL COMPETITION – 2. miejsce w Grupie N w Wyścigach Samochodowych
w European Le Mans Series Trophy LMP3 Teams;
− ANDRZEJ LEWANDOWSKI – 1. Miejsce w AM Drivers Cup w Wyścigach
Samochodowych w International GT Open;
− ORLEN TEAM – 1. Miejsce w klasyfikacji zespołowej w Pucharze Świata FIA w Rajdach
Terenowych;
− JAKUB PRZYGOŃSKI – 1. Miejsce w Pucharze Świata FIA w Rajdach Terenowych;
− BARTOSZ MOMOT - Mistrz Grupy T1 Mistrzostwa FIA Strefy Europy Centralnej
w Rajdach Terenowych;
− JAKUB PRZYGOŃSKI - Wicemistrz Grupy T1 Mistrzostwa FIA Strefy Europy Centralnej
w Rajdach Terenowych;
− MICHAŁ MAŁUSZYŃSKI, JULITA MAŁUSZYŃSKA - II Wicemistrzowie Grupy T1
w Mistrzostwach FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych;
− TOMASZ PIEC, MICHAŁ MARCIEWSKI - Mistrzowie Grupy T2 w Mistrzostwach FIA Strefy
Europy Centralnej w Rajdach Terenowych;
− KATARZYNA JANKOWSKA, GRZEGORZ JANKOWSKI - Wicemistrzowie Grupy T2
w Mistrzostwach FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

DARIUSZ KALISZ, MAREK SIAREK - II Wicemistrzowie Grupy T2 w Mistrzostwach FIA
Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych;
MARIUSZ WIATR, ŁUKASZ ŁASKAWIEC - Mistrzowie Grupy TH w Mistrzostwach FIA
Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych;
JACEK SOBOŃ, KACPER JENERALSKI - Wicemistrzowie Grupy TH w Mistrzostwach FIA
Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych;
JAROSŁAW ANDRZEJEWSKI, MACIEJ RADOMSKI - II Wicemistrzowie Grupy TH
w Mistrzostwach FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych;
GRZEGORZ DUDA - Mistrz Dywizji D3 w Mistrzostwach FIA Strefy Europy Centralnej
w Wyścigach Górskich;
SZYMON ŁUKASZCZYK - II Wicemistrz Dywizji D4 w Mistrzostwach FIA Strefy Europy
Centralnej w Wyścigach Górskich;
MARIAN CZAPKA - II Wicemistrz Dywizji C3 w Mistrzostwach FIA Strefy Europy Centralnej
w Wyścigach Górskich Samochodów Historycznych;
BARTŁOMIEJ MIRECKI - Mistrz Grupy E2 w Mistrzostwach FIA Strefy Europy Centralnej
w Wyścigach;
MARCIN JEDLIŃSKI - Mistrz Grupy D4+3500 w Mistrzostwach FIA Strefy Europy
Centralnej w Wyścigach i Wyścigach Endurance;
JAKUB WYSZOMIRSKI - II Wicemistrz Grupy D4-3500 w Mistrzostwach FIA Strefy Europy
Centralnej w Wyścigach;
JAKUB PRZYGOŃSKI - I Wicemistrz Grupy Pro w Mistrzostwach FIA Strefy Europy
Centralnej w Driftingu;
MAREK WARTAŁOWICZ - II Wicemistrz Grupy Pro w Mistrzostwach FIA Strefy Europy
Centralnej w Driftingu;
KAMIL LORENC - Mistrz Grupy Semi Pro w Mistrzostwach FIA Strefy Europy Centralnej
w Driftingu;
SŁAWOMIR KURDYŚ, MICHAŁ KASINA - Mistrzowie Grupy Samochodów Produkcyjnych
w Mistrzostwach FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach;
JULITA MAŁUSZYŃSKA – Zdobywczyni FIA-CEZ Ladies Cup;
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY - II Miejsce w Mistrzostwach FIA Strefy Europy
Centralnej w Nations Trophy.

SEZON 2018 W LICZBACH
W całym sezonie 2018 w sporcie samochodowym odbyło się 118 rund Mistrzostw Polski
i Pucharu Polski. W Biurze Sportu i Turystyki ZG PZM przedłużono 896 licencji
międzynarodowych zawodników i 438 licencji sędziów sportu samochodowego klasy
I, natomiast w Zarządach Okręgowych PZM przedłużono 303 licencji krajowych zawodników
i 1120 licencji sędziów sportu samochodowego klasy II. Licencję instruktora sportu
samochodowego posiadało 77 osób. Licencję trenera sportu samochodowego posiadało 10
osób.
Powołana przez Zarząd Główny. KADRA NARODOWA w sporcie samochodowym na 2018 r,
liczyła 203 zawodników
W sezonie 2018 w poszczególnych konkurencjach sklasyfikowano:
RAJDOWE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI
− 35 załóg;
− 6 zespołów sponsorskich;
− 17 klubów;
MOTUL HISTORYCZNE RAJDOWE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI
− 19 kierowców;
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−
−

22 pilotów;
12 klubów;

RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH
− 24 kierowców;
− 16 pilotów;
− 2 zespoły sponsorskie;
RAJDOWY PUCHAR POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH
− 22 załogi;
WYŚCIGOWE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI
− 83 kierowców;
− 13 klubów;
HOUR RACE
− 32 zawodników;
− 5 zespołów sponsorskich;
KIA PLATINUM CUP
− 19 kierowców;
SUPER S CUP
− 11 kierowców;
318 IS CUP PL
− 25 kierowców;
GÓRSKIE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI
− 150 kierowców;
− 3 zespoły sponsorskie;
OPONEO MISTRZOSTWA POLSKI RALLYCROSS
− 77 kierowców;
− 23 kluby;
DRIFTINGOWE MISTRZOSTWA POLSKI
− 41 kierowców;
− 4 zespoły.
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W 2018 r. Główna Komisja Sportu Motocyklowego pracowała w następującym składzie
Jacek Bujański
Dariusz Stypa
Łukasz Chorzępa
Damian Dąbrowski
Michał Rutkowski
Jacek Molik

Przewodniczący (cross country, rajdy Baja,
członek (motocross),
członek (sprawy sędziowskie, mini motocykle),
członek (enduro, super enduro),
członek (trial),
członek (wyścigi, supermoto),

W roku 2018 polskie kluby były bardzo aktywne na arenie europejskiej i organizowały zawody
na zlecenie FIM i FIM Europe:
supermoto
motocross
motocross
trial
enduro
super enduro

runda Mistrzostw Europy
drużynowe Mistrzostwa Europy i ME kobiet
runda eliminacji do finału ME MX 65 i 85
runda Mistrzostw Europy
runda Mistrzostw Europy
runda Mistrzostw Świata

Poznań
Gdańsk
Stryków
Krzeszowice
Kielce
Kraków

W dniach 3-4.03.2018 r. w Kursokonferencji Sędziowskiej w Bydgoszczy wzięło udział razem
155 osób (w tym sędziowie i kierownicy imprez). Ogólna liczba sędziów klasy P, którym GKSM
przedłużyło licencje na rok 2018 wynosiła 142 osób:
ZO PZM
Białystok
Bydgoszcz
Gdańska
Katowice
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Razem sędziów

Liczba sędziów
6
19
5
6
6
16
2
7
10
0
29
0
15
7
9
5
142

Tradycyjnie, podczas uroczystego zakończenia sezonu, które odbyło się w dniu 1 grudnia
2018 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. mistrzowie sportu
motocyklowego zostali uhonorowani pucharami i szarfami mistrzowskimi Gala odbyła się
w nowej formule, polegającej na podziale Gali na odrębne częściach. Podczas których
w określonych godzinach swoje trofea odbierali zawodnicy poszczególnych konkurencji.
Całość wydarzenia sprawnie prowadzona była przez komentatora znanego z tras
najważniejszych zawodów motocrossowych Sebastiana Wójcika i prezenterkę Polsat Spot
Aleksandrę Schutenberg.
Zawodnikom, którzy zdobyli tytuły mistrza Europy i świata wręczono dodatkowo nagrody
finansowe za osiągnięte wyniki.
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W listopadzie 2018 roku został zorganizowany kurs dla kolejnej grupy kandydatów na
instruktorów i trenerów sportu motocyklowego. Na koniec roku 2018 uprawnienia instruktorskie
posiadało ponad 170 osób.
W roku 2018 w zapisach Regulaminu Sportu Motocyklowego pojawiło się pojęcie szkolenia
sportowego, co dało możliwość prowadzenia treningów przez naszych instruktorów.
Pojawiała się również nowa licencja Mini Motocykle, co było odpowiedzią na ogromne
zainteresowanie taką formą rywalizacji, zarówno dla dzieci (Kadet), jak i dorosłych (Pit Bike).
Dla zawodników na pojazdach Pit Bike pierwszy raz został rozegrany Puchar Polski Pit Bike
przeprowadzony przez klub MX Otopit Toruń, a zawodnicy tej nowej konkurencji zostali
nagrodzeni na gali sportu motocyklowego razem z innymi konkurencjami sportu
motocyklowego. Odbyła się też Gala PitBike w Toruniu, podczas której nagrodzono także tych,
którzy zajmują się szkoleniem najmłodszych nadziei sportu motocyklowego, a także
sponsorów pomagających tej nowej aktywności motocyklowej najmłodszych zawodników.
Powołana przez Zarząd Główny PZM KADRA NARODOWA w sporcie motocyklowym na 2018
r. liczyła 70 zawodników
MOTOCROSS
LICZBA RUND
Na rozpoczęcie sezonu kalendarza centralnego 2018 rozegrano rundę Pucharu Polski
w Motocrossie w Sobieńczycach, 7 rund MP w Lidzbarku Warmińskim, Obornikach, Gdańsku,
Lipnie, Człuchowie, Więcborku i Wschowie oraz 5 rund w Quadcrossie w Chojnie,
Sobieńczycach, Obornikach, Wschowie i Nowogardzie. Przy wszystkich rundach MP
w Quadcrossie były rozgrywane Puchar Polski lub Mistrzostwa Strefy (1x puchar i 4 x strefa
zachodnia).
FREKWENCJA
Frekwencja w sezonie 2018 jeżeli chodzi o sklasyfikowanych zawodników była następująca:
− PP – wyższa niż w 2017 (181 - 159)
− MP MX – niższa niż w 2017 (343 – 360)
− MP QUADCROSS – wyższa niż w 2017 (28 – 24)
W MP MX zwiększyła się po raz kolejny ilość zawodników sklasyfikowanych w najmniejszych
klasach:
− MX65 - 45 w 2018, 38 w 2017, 35 w 2016
− MX85 – 45 w 2018, 42 w 2017, 34 w 2016
Średnia startujących w wyścigu w poszczególnych klasach MX MP 2018 jest następująca:
MX65 – 27, MX85 – 25, MX125 – 20, MX KOBIET – 12, MX2 – 32, MX OPEN – 30. MX
MASTERS – 32, MX QUAD OPEN – 13. Średnia na rundę to 181 zawodników.
POZIOM SPORTOWY I ORGANIZACYJNY
Poziom sportowy wzrasta. Szczególnie widać to w klasach juniorskich MX65, MX85 i MX125.
Rywalizacja była bardzo zacięta, o czym świadczy m.in. fakt, że tylko w jednej klasie Mistrz
Polski był znany przed ostatnią runda. W pozostałych przypadkach walka o miejsca na podium
trwała do końca. Warto zauważyć, że cały sezon startowało troje zawodników z Łotwy
i Białorusi zdobywając tytuł mistrzowski w MX KOBIET oraz srebrny i brązowy medal w MX125.
Organizatorzy w zdecydowanej większości sprostali wymogom organizacyjnym. Nie było
większych uwag do przygotowania torów, za wyjątkiem rund w Gdańsku i Człuchowie.
W pierwszym przypadku mieliśmy do czynienia z sytuacją losową awarii sprzętu
nawadniającego przy bardzo wysokiej temperaturze, a w drugim fragment toru po przebudowie
nie do końca został właściwie przygotowany. Podczas wszystkich rund MX MP były
organizowane przez biuro prasowe 30 minutowe sesje autografów dla wytypowanych
zawodników. Cieszyły się ogromnym zainteresowaniem kibiców, którzy oprócz
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otrzymywanych materiałów reklamowych zawodników wraz z ich autografami, mieli możliwość
wylosowania nagród niespodzianek. Ponadto dzięki współpracy z S.O.S. PZM, zgodnie
z wytycznymi FIM, marshali na wszystkie rundy wyposażono w kaski i kamizelki,
a organizatorzy wszystkich rund otrzymali wsparcie ze strony sponsora tytularnego, którym
kolejny rok była firma Orlen.
GKSM zorganizowała spotkanie przedstawicieli i gestorów stref, podczas którego wspólnie
stworzono kalendarz zawodów tak, aby terminy sąsiadujących stref nie kolidowały, a także
uzgodniono warunki i zasady tworzenia klas i regulaminów.
STARTY ZAGRANICZNE
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA ŚWIATA
Tomasz Wysocki – wystartował w kilku rundach „królewskiej” klasy MXGP. Sezon zakończył
przedwcześnie z powodu kontuzji. Najlepsze miejsce to 21 w GP Włoch w Trentino, będąc
„o krok” od zdobycia punktu.
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA EUROPY
Mikołaj Stasiak i Piotr Kajrys awansowali do finału Mistrzostw Europy w Loket klasy EMX65
zajmując 24 i 35 miejsce. Wcześniej w strefie Północno - Wschodniej Mistrzostw Europy zajęli
w klasyfikacji 5 i 8 miejsce. Kajrys jeszcze przez rok będzie startował w klasie MX65 z szansą
na dobry wynik w Europie.
Roman Gwiazda – w klasie EMX QUAD został sklasyfikowany na 5 miejscu. Podczas rundy
w Cieszynie stanął na podium, zajmując 2 miejsce.
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA EUROPY w GDAŃSKU
Wystawiliśmy 2 zespoły męskie i jeden kobiet. Zespół męski B uplasował się na 8 pozycji,
a zespół A w wyniku kontuzji jednego z zawodników został zdekompletowany i zajął 11
miejsce. Kobiety uplasowały się na pozycji 8.
DRUŻYNOWY PUCHAR EUROPY W QUADCROSSIE – SLAGELSE (DANIA)
Zespół w składzie: Roman Gwiazda, Kacper Mieszkowski, Damian Rajczyk uplasował się na
pozycji 11 w stawce 20 zespołów. Indywidualnie w jednym z wyścigów Roman Gwiazda zajął
rewelacyjne 3 miejsce.
Zestawienie liczby zawodników i klubów sklasyfikowanych w Mistrzostwach Polski:
Mistrzostwa Polski

MX 65

MX 85

MX 125

MX 2

MX Open

MX Master

MX Kobiet

MX2 Junior

MX Quad Junior

MX Quad Open

Junior

Senior

Quad

Klubowa

43

45

36

58

57

54

20

36

6

28

33

40

11
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Zestawienie liczby zawodników i klubów sklasyfikowanych w Pucharze Polski:

MX 65

MX 85

MX B

MX 1C

MX 2C

MX Junior

MX Kobiet

MX Open

MX Masters

Klubowa

Puchar Polski

23

25

9

11

26

24

6

28

24

41

CROSS COUNTRY
Konkurencja mająca na celu doskonalenie wytrzymałości zawodników i weryfikację odporności
sprzętu na warunki terenowe w ostatnich latach nie rozwijała się już tak dynamicznie, jak
w czasach, kiedy została wprowadzone do kalendarza.
Sezon rozpoczynał się w Chełmnie już w kwietniu i zakończył wrześniowymi zawodami
w Kaliszu Pomorskim.
Kolejny rok ta konkurencja początkowo mająca za zadanie przyciągnąć jeżdżących po lasach
zawodników mocno się profesjonalizuje, a wielu zawodników czołówki z innych konkurencji
podnosi poziom rywalizacji coraz wyżej.
Na listach startowych w sezonie 2018 pojawiło się 239 nazwisk.
Obserwując CC na poziomie zawodów strefowych można liczyć, że wzrost zainteresowania
zawodami lokalnym w kolejnym sezonie przełoży się na zawody centralne. Szczególnie
aktywne są kluby z południa Polski oraz te biorące udział w Pucharze Pomorza Zachodniego.
Zestawienie liczby zawodników sklasyfikowanych w Mistrzostwach Polski:
Mistrzostwa Polski
Junior 85

Junior

Senior 1

Senior 2

Master

6

16

10

9

19

Quad
Open
17

Klubowa
35

Zestawienie liczby zawodników i klubów sklasyfikowanych w Pucharze Polski:

Junior
85

Junior

Senior
1

8

23

36

Puchar Polski
Quad
Senior
Master
2k
2
Junior
34
22
9

Quad
Open

Quad 2k
Amator

Klubowa

18

13

48

WYŚCIGI MOTOCYKLOWE, SUPERMOTO
WMMP rozgrywano razem z Alpe Adria RR Championship - 4 razy wspólnie (Poznań,
Pannoniaring Węgry, Redbullring Austria, Oschersleben Niemcy) oraz 2 razy wyłącznie
WMMP (Poznań). Podczas imprezy w sierpniu przyjechała do nas grupa motocykli Grand Prix
Classic 50.
Rozwijają się dynamicznie wyścigi "małych pojemności" połączone z Classic - mamy w tych
klasach coraz więcej zawodników i co najważniejsze widać nadal tendencję wzrostową, co
dobrze rokuje rozwojowi tych klas.
Pojawił się nowy, całkowicie polski zespół w Mistrzostwach Świata Endurance - Wójcik Racing
prezentujący bardzo profesjonalne przygotowanie
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W czerwcu Automobilklub Wielkopolski zorganizował rundę Mistrzostw Europy SuperMoto.
Spada natomiast frekwencja w SuperMoto w MP (trzeba podjąć kroki celem wzmocnienia
dyscypliny). Kadra nie wystartowała w tym sezonie na SuperMoto of Nations.
Zestawienie liczby zawodników i klubów sklasyfikowanych w Mistrzostwach Polski
Wyścigów Motocyklowych:
Mistrzostwa Polski
Superstock
1000
11

Superbike
18

Supersport 600

Superstock 600

Klubowa

7

12

18

Zestawienie liczby zawodników sklasyfikowanych w Pucharze Polski Wyścigów
Motocyklowych:
Rookie
600
21

Puchar Polski
Stock Moto
Open Moto 3
3
2
18

Rookie
1000
16

Superstock
300
18

Klubowa
28

Moped 100

Classic 175

Classic 250

Post Classic
250

Classic 500

Classic 750

Post Classic
250

Youngtimer
250

Youngtimer
500

Youngtimer
500 Twin

Classic 580

Scooter Open

Puchar Polski

6

11

10

1

14

6

1

8

15

7

6

12

Zestawienie liczby zawodników sklasyfikowanych w Mistrzostwach Polski i Pucharze
Polski Supermoto:
Mistrzostwa Polski
S2
Klubowa
19
8

C2
28

Puchar Polski
C4
11

Klubowa
8

Rajdy ENDURO i BAJA
W 2018 roku rozegranych zostało 5 rund MP i PP w Enduro, w tym ostatnia była
zorganizowana przy ME Enduro w Kielcach. Frekwencja była zadowalająca i oscylowała na
poziomie ok 100 zawodników w każdej rundzie.
Nowością było m.in. wprowadzenie klasy MP Junior 85, która ma pozwolić młodym
zawodnikom na starty na motocyklach o nieco większej pojemności.
W tym roku kilku zawodników startowało regularnie w ME Enduro. Najlepszą formę nadal
prezentował Sebastian Krywult, który wywalczył tytuł Mistrza Europy w klasie Senior.
W klasyfikacji narodowej podczas ME w Kielcach nasza reprezentacja zajęła 5 miejsce.
Jeśli chodzi o rajdy Baja w roku 2018 ostatecznie uzgodniono stanowisko pomiędzy FIM i FIA
o zakwalifikowaniu klas UTV jako sport samochodowy. Tym samym po kilku latach
promowania i rozwijania przez GKSM tej klasy cała rywalizacja dobrze rokującej klasy przeszła
pod nadzór GKSS.
Po dużych obawach okazało się, że nasi rodzimi motocykliści po dobrym przykładzie
sukcesów młodzieży z Orlen Team zaczęli doceniać walory rajdów Baja gdzie można
rywalizować na długich trasach. Pojawiło się kilka nowych nazwisk na listach startowych
w klasie moto, a nadal najliczniejszą klasą jest Q4 dla quadów z napędem na cztery koła.
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Po kilku latach szukania dla tej grupy miejsca rywalizacji atrakcyjnego pod względem
terenowym okazało się, że wyzwanie wymagające nawigowania według książki drogowej
stanowiło argument w stosunku do zwykłego ścigania po trasach zamkniętych.
Zestawienie liczby zawodników i klubów sklasyfikowanych
w Mistrzostwach Polski Enduro:
Mistrzostwa Polski
Junior 85

Junior

E1

E2/E3

Masters

2

21

18

21

17

Quad
Open
11

Klubowa
24

Zestawienie liczby zawodników i klubów sklasyfikowanych
w Pucharze Polski Enduro:
Puchar Polski
Junior 85

Junior

E1

E2/E3

Kobiety

Masters

1

12

14

18

5

20

Quad
Open
10

Klubowa
34

TRIAL
Sezon sportowy 2018 w dyscyplinie motocyklowej Trial okazał się bardziej urozmaicony niż
rok poprzedzający, zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym. Sukcesywnie
wprowadzane przez GKSM zmiany regulaminowe ponownie przyczyniły się do zwiększenia
frekwencji podczas zawodów, w szczególności wśród zawodników licencjonowanych. W 2018
roku przeprowadzono łącznie XIV rund rozgrywanych w systemie dwudniowym (sobotaniedziela), w konkurencjach: Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz
Classic Trial. Zawodnicy i uczestnicy rywalizowali na odcinkach jazdy obserwowanej
przygotowanych na trasach: wielkopolskich Russocic, małopolskich Krzeszowic, śląskiego
Bytomia, Nowego Targu, Ochotnicy oraz dolnośląskiej Szklarskiej Poręby. Dodatkową atrakcją
dla zawodników i kibiców była organizacja, wspólnie z I i II Rundą Mistrzostw Polski, Mistrzostw
Europy Trial Kobiet i Młodzików, które po raz kolejny przygotował i przeprowadził ZO PZM
w Krakowie wraz z Krakowskim Klubem Cyklistów i Motocyklistów SMOK.
Indywidualnym Mistrzem Polski Trial w sezonie 2018 po raz pierwszy w swojej karierze został
Michał Łukaszczyk reprezentujący barwy Auto-Moto Klubu Gliwice, który zaledwie o 80
punktów w klasyfikacji generalnej wyprzedził broniącego tytułu Gabriela Marcinowa również
z AMK Gliwice. Na najniższym stopniu podium stanął zawodnik TMSM Sparta Wrocław Jan
Gąsienica-Daniel. Cała wymieniona trójka zawodników reprezentowała Polskę
w rozgrywanych w czeskim Sokolovie Drużynowych Mistrzostwach Świata Trial zajmując
w klasie International doskonałe IX miejsce w gronie 16 reprezentacji.
Sokolov to również miejsce, które kojarzyć się będzie z debiutem na arenie międzynarodowej
Reprezentacji Polski Kobiet w Trial’u, która w składzie Anna Wygachiewicz, Julia Boronowska
i Julia Majtyka zajęły IX miejsce w gronie 10 startujących ekip.
Klubowym Mistrzem Polski w sezonie 2018 został AMK Gliwice, który pozostawił daleko z tyłu
Krakowski Klub Cyklistów i Motocyklistów SMOK Kraków – klubowego Wicemistrza Polski,
oraz AMK Gorce Nowy Targ – zdobywcę III miejsca.
Zestawienie liczby zawodników i klubów sklasyfikowanych
w Mistrzostwach Polski Trial:
Mistrzostwa Polski
Młodzik
Junior
Otwarta
Senior
9
9
17
10

27

Klubowa
9
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Zestawienie liczby zawodników i klubów sklasyfikowanych
w Pucharze Polski Trial:
Młodzik
9

Maluch
7

Puchar Polski
Otwarta
Weteran
29
10

Kobiety
2

Klubowa
6

SUPERENDURO
Sezon tej konkurencji zaczyna się zimą jeszcze w poprzedzającym roku czyli zawody w dniu
8 grudnia 2017 roku są zaliczane do klasyfikacji sezonu 2018. Tradycyjnie na początek sezonu
Łódzki Klub Motorowy zorganizował rundę Mistrzostw Świata w Krakowskiej Tauron Arenie.
Wydarzeniem na skalę światową w sportach motorowych stał się spektakularny powrót do
kariery Tadeusza Błażusiaka i jak przystało na mistrza wygrał zawody przy obecności
kilkunastu tysięcy fanów tej konkurencji.
W ocenie osób funkcyjnych reprezentujących FIM zawody w Krakowie otrzymały najwyższą
notę za organizację i dodatkowo, jak zawsze spektakl stworzyły tysiące fanów oklaskujących
zawodników.
W zawodach krajowych sezon 2018 to nadal stagnacja ze względu na obawy zawodników
o ryzyko, jakie niesie ze sobą rywalizacja na trudnych sztucznych przeszkodach. Obawa
o własne zdrowie i sprzęt powoduje, że nie wzrasta liczba nowych zawodników.
Pojawili się nowi organizatorzy i nowe miejsca na mapie tej konkurencji i udało się rozegrać
cały pełny sezon superenduro.
Zestawienie liczby zawodników i klubów sklasyfikowanych
w Mistrzostwach Polski SuperEnduro:

Open
7

Mistrzostwa Polski
Junior
8

Klubowa
8

Zestawienie liczby zawodników i klubów sklasyfikowanych
w Pucharze Polski SuperEnduro:

Licencja B
11

Licencja C
14

Puchar Polski
Kobiety
Młodzik
4
8

Master
11

Klubowa
20

MINI MOTOCYKLE PITBIKE
W związku z organizowaniem w różnych miejscach kraju zawodów na motocyklach PitBike,
w tym także dla dzieci, dostrzegając konieczność wprowadzenia reguł do zawodów w związku
z organizowaniem w różnych miejsca kraju zawodów na motocyklach PitBike, w tym także dla
dzieci GKSM stworzyła zasady dla tych rozgrywek. Od razu uruchomiony został cykl Pucharu
Polski na torach kartingowych w formule Supermoto. Wiązało się to z koniecznością
stworzenia nowej licencji.
Po roku obowiązywania nowych zasad należy zauważyć, że ze względu na restrykcyjne
oddzielenie od dużych motocykli, nisko położony środek ciężkości i narzucone proporcje
ograniczenia wielkości i masy pojazdów stosownie do klas, nie odnotowano zwiększonej
wypadkowości w tych kategoriach wiekowych.
Patrząc na zawody nawet rangi Pucharu Polski to podobnie, jak w kartingu zaczynają być
widoczne dzieci przyciągające kolejnych młodszych adeptów sportu motocyklowego.
Najważniejsze jest to, że na tych samych zawodach w swoich klasach startują obok dzieci ich
instruktorzy, znani zawodnicy sportu jak np. Marek Szkopek. Zawodnicy ci prowadząc
28
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szkolenia moją okazję być przy swoich młodych zawodnikach nie tylko podczas zajęć
szkoleniowych, ale także pomagć młodzieży korygować błędy podczas samych zawodów
i jednocześnie dawać przykład swoim zachowaniem i sportową postawą.
Ten element wychowawczy GKSM uznaje za najważniejszy cel wprowadzenia pojazdów
PITBIKE do sportu motocyklowego w sezonie 2018.
Na listach startowych PP już w pierwszym sezonie pojawiło się 81 nazwisk zawodników.
REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU SPORTU MOTOCYKLOWEGO
W TRAKCIE PRZEBIEGU SEZONU 2018.
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W 2018 r. Główna Komisja Sportu Żużlowego pracowała w następującym składzie
Piotr Szymański
Łukasz Szmit
Zbigniew Fiałkowski
Marek Wojaczek
Leszek Demski
Ireneusz Igielski
Dariusz Cieślak
Jan Ząbik

przewodniczący
wiceprzewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
członek
członek
członek
członek

W tym okresie odbyło się 11 posiedzeń Komisji, podjęto 80 decyzji przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wydano 107 komunikatów.
W sezonie 2018 w rozgrywkach ligowych udział wzięły 23 kluby. Jeden z nich posiadał swoją
siedzibę poza granicami kraju (drużyna z Łotwy). Wszystkie polskie tory posiadały licencje
Polskiego Związku Motorowego, z czego 10 miało ważną licencję FIM/FIM Europe, która
umożliwiała rozgrywanie, na nich zawodów rangi Mistrzostw Świata i Europy.
Baza sportu żużlowego w sezonie 2018
liczba klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych

liczba klubów biorących udział w rozgrywkach mini żużla
liczba torów z ważną licencją PZM
liczba torów z ważną licencją FIM/FIM Europe
liczba torów mini żużla z ważną licencją PZM
liczba torów mini żużla z ważną licencją FIM/FIM Europe
liczba licencji/certyfikatów „Ż”
liczba licencji/ certyfikatów mini żużla

Ekstraliga (DMP) – 8 drużyn
DM I Liga - 8 drużyn (w tym 1
drużyna zagraniczna) DM II
Liga - 7 drużyn
5
23
10
6
1
183 (w tym 105 juniorzy)
22 + 18 w 250cc

W sezonie 2018 w przypadku rozgrywek żużlowych 32 zawodników uzyskało licencję „Ż”,
a 13 licencję w klasie 250cc. Łącznie zorganizowano 6 egzaminów. 20 adeptów zakończyło
egzamin z wynikiem negatywnym w klasie 500, a 3 w klasie 250cc. W przypadku szkolenia
w mini żużlu na 13 adeptów, którzy przystąpili do egzaminów w sezonie 2018, 11 uzyskało
wynik pozytywny i zdobyło uprawnienia do startu w rozgrywkach Polskiego Związku
Motorowego. Łącznie zorganizowano 6 egzaminów.
Powołana przez Zarząd Główny PZM KADRA NARODOWA w sporcie żużlowym na 2018 r.
liczyła 27 zawodników
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Stan szkolenia w sezonie 2018
liczba egzaminów na certyfikat „Ż”
liczba osób zgłoszonych do egzaminu
liczba osób, które zdały egzamin
Liczba osób, które nie zdały egzaminu
Liczba egzaminów na certyfikat w klasie 250cc
Liczba osób zgłoszonych do egzaminu
Liczba osób, które zdały egzamin
Liczba osób, które nie zdały egzaminu
liczba egzaminów na certyfikat mini żużla
liczba osób zgłoszonych do egzaminu
liczba osób, które zdały egzamin
liczba osób, które nie zdały egzaminu
liczba egzaminów na certyfikat nieprofesjonalnego współzawodnictwa w
sporcie żużlowym
liczba osób zgłoszonych do egzaminu
liczba osób, które zdały egzamin
liczba osób, które nie zdały egzaminu
Instruktorzy, sędziowie i osoby funkcyjne z licencjami
...krajowymi
...międzynarodowymi
kursy instruktorów (liczba absolwentów)
0
Prezydent Jury
seminaria osób urzędowych i
2
Sędzia
funkcyjnych
liczba przeszkolonych osób urzędowych
63
Kierownik Zawodów
i funkcyjnych
seminaria sędziów i komisarzy toru „Ż”
3
Komisarz Techniczny
liczba sędziów „Ż”
16
Chronometrażysta
Liczba komisarzy toru „Ż”
15
Komisarz Ochrony
Środowiska
Szef Służby Medycznej

6
52
32
20
5
16
13
3
6
13
11
2
0
0
0
0

3
4
10
7
3
4
4

Zgodnie z obowiązującymi w sporcie żużlowym przepisami, licencje osób urzędowych wydawane
przez ZG PZM - oprócz sędziów - muszą posiadać: komisarze toru, kierownicy zawodów,
kierownicy drużyn, kierownicy startu oraz spikerzy i prezenterzy, toromistrze, komisarze ochrony
środowiska. Inne osoby funkcyjne, jak: chronometrażyści, kierownicy parku maszyn i, muszą
posiadać licencje wydawane przez Zarządy Okręgowe PZM.
Nasi przedstawiciele z licencją Prezydenta Jury i Sędziego byli wyznaczani do pełnienia funkcji
podczas finałów światowych i europejskich.
Krajowe rozgrywki w sezonie 2018
Zawody o mistrzostwo Polski rozgrywane były w konkurencjach:
−
−
−
−

Indywidualne Mistrzostwa Polski (IMP),
Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski (MIMP),
Drużynowe Mistrzostwa Polski (DMP - Ekstraliga),
Drużynowe Mistrzostwa I ligi (DM I Ligi = 1. Liga Żużlowa),
35

GŁÓWNA KOMISJA SPORTU ŻUŻLOWEGO
−
−
−
−
−
−

Drużynowe Mistrzostwa II ligi (DM II Ligi = 2. Liga Żużlowa),
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów (DMPJ),
Mistrzostwa Polski Par Klubowych (MPPK)
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych (MMPPK),
Indywidualne Mistrzostwa Polski w mini żużlu (80-125cc),
Drużynowe Mistrzostwa Polski w mini żużlu (80-125cc),

Zawody o nagrody PZM rozgrywane były w konkurencjach:
−
−
−
−
−

Złoty Kask,
Srebrny Kask,
Brązowy Kask,
Puchar Polski Par Klubowych w mini żużlu (80-125cc),
Puchar Nice 1. Ligi Żużlowej

Zawody o nagrody SE rozgrywane były w konkurencjach:
−

Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi

W sezonie 2018 rozgrywki Ekstraligi, DM I Ligi oraz DM II Ligi składały się z dwóch części:
−
−

−
−

części zasadniczej, w której każda z drużyn spotykała się z każdym przeciwnikiem
dwukrotnie, po jednym razie na torze własnym i przeciwnika,
części finałowej, rozgrywanej w formie systemu pucharowego. System pucharowy
rozgrywany był w formie dwumeczów, w których drużyny spotykały się po jednym
razie na torze własnym i przeciwnika.
faza pucharowa składała się z meczów półfinałowych i finałowych
rozegrano baraże w formacie: przedostatnia drużyna wyższej ligi – drużyna
sklasyfikowana na 2 miejscu po fazie pucharowej z ligi niższej.

Po rozegraniu wszystkich meczów drużyna KM Cross Lublin uzyskała prawo do
uczestniczenia w rozgrywkach DMP w sezonie 2019, natomiast drużyny z Rzeszowa i Ostrowa
Wlkp. – do rozgrywek DM I Ligi. Speedway Stal Rzeszów SA nie otrzymała licencji na starty
w lidze w sezonie 2019.
Liczba rozegranych zawodów żużlowych
mistrz. Polski
Ekstraliga
66
I liga
64
II liga
48
DMPJ
52
MPPK
1
MMPPK
3
IMP
7
MIMP
4
ZK
SK
BK
Indywidualne Międzynarodowe
Mistrzostwa Ekstraligi
Puchar Nice Polskiej Ligi Żużlowej
36
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4
3
3
1
1

towarzyskie
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Zawody pozostałe
razem
mini żużel
DMP
IMP
PPPK
razem

245
mistrz. Polski

12
nagrody PZM

35
35
towarzyskie

6
6

2

5
11
16

liczba
2

Turnieje Zaplecza Kadry Juniorów
wyszczególnienie
zawody o mistrzostwo Polski i nagrody PZM/SE
zawody pozostałe
razem:

liczba
257
35
292

Podsumowanie sezonu 2018 w PGE Ekstralidze:
Sezon 2018 był niezwykle udany dla rozgrywek Najlepszej Żużlowej Ligi Świata – PGE
Ekstraligi. Doskonała frekwencja na trybunach i oglądalność telewizyjna, brak poważnych
kontuzji zawodniczych i zaledwiedwa przełożone z powodu opadów deszczu spotkania – to
plon ligowych rozgrywek, w których złote medale wywalczyli zawodnicy FOGO Unii Leszno,
srebrne CASH BROKER Stali Gorzów, a brązowe BETARD Sparty Wrocław.
Tradycyjnie w Gdańsku przeprowadzono zawody o PGE Indywidualne Międzynarodowe
Mistrzostwo PGE Ekstraligi, które odbywają się już od 2015 roku i mają swoją tradycję – jest
to impreza indywidualna, która na starcie gromadzi najlepszych zawodników rozgrywek pod
względem średnich biegopunktowych. Tym razem wygrał Patryk Dudek, a wcześniejsi
triumfatorzy to Leon Madsen, Krystian Pieszczek, Grigorij Laguta i Emil Sayfudinov.
Od 2015 roku PGE Ekstraliga organizuje wybory Miss Startu podprowadzających. Głosowanie
na najpiękniejszą podprowadzającą cieszy się rekordowym zainteresowaniem kibiców.
Warszawski Hilton gościł całą „żużlową rodzinę” podczas pierwszej Gali PGE Ekstraligi
w sezonie 2015, która podsumowała dokonania zawodników, trenerów i menadżerów
rywalizujących ze swoimi drużynami. Rok 2018 podsumowano również na Gali PGE Ekstraligi
organizowanej od 2017 roku w ATM Studio w Warszawie. Gala transmitowana jest na antenie
kanału nSport+. Podczas jej trwania ogłaszane są wyniki głosowania na najlepszych
żużlowców, trenerów i menedżerów PGE Ekstraligi.
Sezon był bardzo udany wizerunkowo. Oficjalną aplikację internetową PGE Ekstraligi
(Ekstraliga App) odwiedziło 3 623 426 osób. Jest to ponad trzykrotny wzrost w stosunku do
analogicznego okresu w roku 2015.
Niezmiennie PGE Ekstraliga nadawała ton żużlowym profilom społecznościowym w Internecie:
91.200
22.000
11.30

followersów
obserwujących
obserwujących

kanału facebook.com/speedwayekstraliga
na Instagramie instagram.com/speedwayekstraliga
na Twitterze twitter.com/EkstraligaTV)
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Oficjalny kanał PGE Ekstraligi w serwisie YouTube o nazwie PGE Ekstraliga, został założony
w 2016 roku i posiada 7.200 subskrypcji. W sezonie 2018 pojawiło się tam około 30 nowych
produkcji wideo.
Szkolenie
GKSŻ w sezonie 2018 konsekwentnie realizowała wytyczone plany szkoleniowe, w których
szczególną uwagę zwracała na zawodników młodych i początkujących. Znacząco w tym
zakresie przysłużyły się rozgrywki DMPJ, dzięki którym młodzież miała szczególnie dużo
możliwości występów. Dzięki temu, w pierwszej fazie rozgrywek uczestniczyły wszystkie kluby
– a w zawodach uczestniczyło ok. 85 juniorów. W 2019 roku zostanie ponowie zwiększona
liczba turniejów juniorskich.
Zgodnie z regulaminem, w 2018 kontynuowano szkolenie w klasie 250cc, które z odpowiednią
licencją ukończyło 13 adeptów.
Ważnym elementem szkolenia był cykl NICE CUP 2V – idea, która zapewniała zawodnikom
na szczeblu juniorskim równe szanse startów. Na mocy porozumienia PZM oraz firm NICE
i Promex, cykl turniejów odbywał się na jednakowych silnikach JAWA 500 cc 2V, które były
losowane przez zawodników przed każdym turniejem, co pozwalało wyrównać szanse na torze
oraz skupić się na technice jazdy i umiejętnościach. Turnieje odbyły się w miastach z klubów
DM I Ligi oraz jednym mieście klubu Ekstraligi - Grudziądzu. Cykl w 2018 cieszył się tak dużym
powodzeniem, że stworzono także grupę, która ścigała się na motocyklach z własnymi
silnikami.
Promocja ligi i reprezentacji
Jednym z głównych celów GKSŻ na sezon 2018 było podniesienie wartości rynkowej
Reprezentacji Narodowej i rozgrywek NICE 1. Ligi Żużlowej oraz kontynuowanie współpracy
ze sponsorami i patronami medialnymi trwale wspomagającymi rozgrywki i imprezy pod egidą
GKSŻ.
−

−

Zintensyfikowane prace nad wzmocnieniem marketingowym, finansowym
i organizacyjnym Reprezentacji Polski dały wymierne efekty:
Kontynuowano współpracę z partnerami reprezentacji firmami GLS oraz Porter.
Kontynuowano dwuletnią umowę na patronat medialny Reprezentacji Polski z
Przeglądem Sportowym.

Na żywo przed telewizorami mecze reprezentacji obejrzało ponad 1 mln osób. Mecz Polska
- Reszta Świata w Chorzowie zebrał łączną widownię 919 tysięcy widzów. Dobrą
oglądalnością na trybunach i w TV cieszyły się także dwudniowe Finały Speedway of Nations
we Wrocławiu w dniach 8/9 czerwca 2018.
4 spotkania towarzyskie Żużlowej Reprezentacji Polski reprezentacji zobaczyło na stadionach
ponad 33 tysiące widzów. Mecze były znakomitą reklamą sportu żużlowego w Pile,
Częstochowie, Poznaniu i Chorzowie.
Dzięki kontynuacji współpracy z firmami Nice (jako sponsora DM I Ligi) oraz Polsat (na
transmisje 1. Ligi Żużlowej), pozyskano dodatkowe środki finansowe dla klubów. Kibice mogli
śledzić więcej meczów niż dotychczas na antenach telewizji Polsat i Eleven. 17 spotkań było
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transmitowanych w telewizji Polsat, a 15 w Eleven Sports. Największym zainteresowaniem
cieszyła się transmisja spotkania pomiędzy drużynami Zdunek Wybrzeże Gdańsk – Car
Gwarant Start Gniezno (215 tysięcy odbiorców). Liczba publikacji na temat NiCE 1. LŻ
w prasie, internecie, radiu i telewizji wyniosła 7742.
Frekwencja na trybunach w rozgrywkach ligowych w sezonie 2018.
Klasa rozgrywkowa
Łączna frekwencja
Liczba meczów
Średnia frekwencja
PGE Ekstraliga
675 769 widzów
64 + 2 baraże
10 559
I liga
338 768 widzów
64 (w tym 2 baraże)
II liga
162 300 widzów
48
Źródło: na podstawie materiałów sportowefakty.pl

5 293
3 381

W zakończonych rozgrywkach PGE Ekstraligi średnio na trybunach wszystkich stadionów
klubów PGE Ekstraligi zasiadło 10 559 kibiców. Sezon 2018 Najlepsza Żużlowa Liga Świata
zakończyła ze skumulowanym wynikiem 675 769 kibiców na 64 meczach. Najlepszą
frekwencję osiągnięto w Częstochowie, gdzie na stadionie spotkania miejscowego forBET
Włókniarza, która zdobył brązowy medal, oglądało 13 000 kibiców/mecz.
Frekwencja na poszczególnych stadionach żużlowych
Klub
Średnio widzów
Łącznie widzów
Częstochowa
13 000
117 000

Mecze u siebie
9

Gorzów Wlkp.

12 760

114 836

9

Leszno

11 922

107 300

9

Wrocław

11 399

102 592

9

Zielona Góra

10 714

75 000

7

Toruń

9 963

69 741

7

Rybnik

9 800

98 000

10

Lublin

7 573

68 157

9

Gniezno

6 962

55 700

8

Tarnów

6 786

47 500

7

Grudziądz

5 971

41 800

7

Ostrów

5 111

46 000

9

Rzeszów

4 900

39 200

8

Daugavpils

4 000

32 000

8

Gdańsk

3 995

27 966

7

Piła

3 929

27 500

7

Poznań

3 867

23 200

6

Łódź

3 486

24 400

7

Opole

3 042

21 300

7

Krosno

2 300

13 800

6

Bydgoszcz

2 180

5 900

5

Rawicz

1 942

13 600

7

Kraków

1 528

10 700

7

Źródło: na podstawie materiałów sportowefakty.pl
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Rozpatrując problem pod względem średniej, znacznie poprawiono wynik względem 2017
roku. Rekord frekwencji padł w Częstochowie, gdzie zgromadziło się ponad 17 tysięcy kibiców.
W sezonie 2018 rozgrywki PGE Ekstraligi żużlowej (DMP) były transmitowane przez platformę
nc+ za pośrednictwem kanału nSport+. Umowa została zawarta z Canal+ Cyfrowy SA na lata
2016-2019.
44 relacje live przełożyły się łącznie na blisko 9 milionów widzów. Średnia oglądalność to 200
tysięcy osób na mecz. Mecze finałowe oglądało ponad 280 tysięcy ludzi.
PGE Ekstraligę za pośrednictwem aplikacji mobilnej śledziło 67 500 osób.
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Międzynarodowe zawody w sezonie 2018
Sezon 2018 należy zaliczyć do niezwykle udanych. Zarówno Kadra Seniorów, jak i Juniorów
osiągały duże sukcesy.
W kategorii seniorów największymi sukcesami były:
−
−
−
−

zdobycie brązowego medalu w Speedway of Nations we Wrocławiu w składzie: Bartosz
Zmarzlik, Maciej Janowski, Maksym Drabik
zdobycie złotego medalu w Mistrzostwach Europy Par w składzie: Grzegorz Zengota,
Tobiasz Musielak, Jakub Jamróg
zdobycie srebrnego medalu w serii Grand Prix przez Bartosza Zmarzlika. O włos od
medalu był także Maciej Janowski (4 miejsce)
zdobycie srebrnego medalu w Mistrzostwach Europy przez Jarosława Hampela.

W kategorii juniorów największymi sukcesami były:
−

−

−

−
−
−
−

zdobycie złotego medalu w Drużynowych Mistrzostwach Świata Juniorów w Outrup,
w Danii, w składzie: Daniel Kaczmarek, Bartosz Smektała, Maksym Drabik, Wiktor
Lampart oraz Rafał Karczmarz
zdobycie srebrnego medalu w Drużynowych Mistrzostwach Europy Juniorów
w Daugavpils w składzie: Dominik Kubera, Daniel Kaczmarek, Wiktor Lampart, Rafał
Karczmarz, Igor Kopeć – Sobczyński
zdobycie złotego i srebrnego medalu w Indywidualnych Mistrzostwach Świata Juniorów
przez odpowiednio Bartosza Smektałę i Maksyma Drabika (zamiana miejsc w stosunku
do 2017 roku)
zdobycie srebrnego medalu w Indywidualnym Pucharze Europy do lat 19 przez
Szymona Szlauderbacha
zdobycie złotego i srebrnego medalu medalu w indywidualnych Mistrzostwach Europy
Juniorów przez odpowiednio: Dominika Kuberę i Wiktora Lamparta,
zdobycie srebrnego medalu w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata klasy 250cc przez
Mateusza Bartkowiaka
zdobycie złotego medalu w Młodzieżowym Pucharze Europy Par do lat 19 w składzie:
Viktor Trofymov, Jakub Miśkowiak, Szymon Szlauderbach

Wyniki Polaków w zawodach o Mistrzostwo Świata w sezonie 2018
Speedway of Nations – 08-09.06.2018 Wrocław
III miejsce (Patryk Dudek, Maciej Janowski, Maksym Drabik)
Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów – 18.08.2018 Outrup (Dania)
I miejsce (Bartosz Smektała, Daniel Kaczmarek, Maksym Drabik, Wiktor Lampart, Rafał
Karczmarz)
Indywidualne Mistrzostwa Świata Grand Prix
II miejsce Bartosz Zmarzlik
IV miejsce Maciej Janowski
IX miejsce Patryk Dudek
XIV miejsce Przemysław Pawlicki
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Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów - klasyfikacja końcowa
I miejsce Bartosz Smektała
II miejsce Maksym Drabik
IV miejsce Dominik Kubera
IX miejsce Robert Chmiel
X miejsce Daniel Kaczmarek
Młodzieżowe Złote Trofeum 85cc 28-29.07.2018 Rybnik
XI miejsce – Jacek Fajfer
XVII miejsce – Wojciech Fajfer
Młodzieżowe Mistrzostwa Świata 250cc – 06.07.2018 Toruń
II miejsce – Mateusz Bartkowiak
V miejsce – Karol Żupiński
XVII miejsce – Filip Nizgorski

Wyniki Polaków w zawodach o Mistrzostwo Europy w sezonie 2018
Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów – 01.09.2018 Daugavpils
II miejsce (Daniel Kaczmarek, Dominik Kubera, Wiktor Lampart, Rafał Karczmarz, Igor
Kopeć - Sobczyński)
Indywidualne Mistrzostwa Europy – Finały SEC
II miejsce - Jarosław Hampel
XI miejsce – Krzysztof Kasprzak
XII miejsce – Piotr Pawlicki
XV miejsce (dzika karta) – Kacper Woryna
Mistrzostwa Europy Par – 01.09.2018 Brovst (Dania)
I miejsce (Tobiasz Musielak, Grzegorz Zengota, Jakub Jamróg)
Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorów – 15.09.2018 Stralsund (Niemcy)
I miejsce – Dominik Kubera
II miejsce – Wiktor Lampart
VII miejsce – Viktor Trofymov
VIII miejsce – Igor Kopeć - Sobczyński
XIII miejsce – Hubert Czerniawski
XV miejsce – Patryk Wojdyło
Młodzieżowy Puchar Europy U19 – 12.08.2018 Varkaus (Finlandia)
I miejsce – Szymon Szlauderbach
V miejsce – Alan Szczotka
VIII miejsce – Kamil Nowacki
Puchar Europy Par U19 – Finał 07.07.2018 – Zarnovica (Słowacja)
I miejsce – (Viktor Trofymov, Jakub Miśkowiak, Szymon Szlauderbach)
Młodzieżowy Puchar Europy 250 cc Randers (Dania) 9-10.06.2018
Polacy nie awansowali do finału
Młodzieżowy Puchar Europy 125cc - 11.08.2018 – Divisov (Czechy)
V miejsce – Paweł Trześniewski
IX miejsce – Kacper Makowski
XII miejsce – Mateusz Łopuski
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Młodzieżowy Puchar Europy 85 cc – 12.08.2018 Skaerback (Dania)
Polacy nie awansowali do finału
Zawody rangi Mistrzostw Świata i Europy oraz Nagrody FIM i FIM Europe organizowane
w Polsce w 2018 roku
Mistrzostwa Świata i Nagrody FIM
12.05.2018 – Warszawa (Speedway GP)
25.08.2018 – Gorzów (Speedway GP)
6.10.2018 – Toruń (Speedway GP)
8-9.06.2018 – Wrocław (Speedway of Nations, Dwudniowy Finał)
16.06.2018 – Rawicz (Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów - Runda Kwalifikacyjna 3)
4.07.2018 – Gdańsk (Młodzieżowe Mistrzostwa Świata 250cc – Półfinały 1 i 2)
6.07.2018 – Toruń (Młodzieżowe Mistrzostwa Świata 250cc – Finał)
22.07.2018 – Leszno (Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów – Finał 2)
28-29.07.2018 – Rybnik (Młodzieżowe Złote Trofeum 85cc – Półfinały 1 i 2, Finał)
Mistrzostwa Europy
23.06.2018 – Gniezno (Indywidualne Mistrzostwa Europy, Finał 2)
30.06.2018 – Gniezno (Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów, Półfinał 1)
15.09.2018 – Chorzów (Indywidualne Mistrzostwa Europy Finał 4)
Podsumowanie sezonu 2018:
Sezon 2018 to kolejny rok rozwoju polskiego sportu żużlowego. Zarówno w wymiarze
sportowym, jak i organizacyjnym oraz wizerunkowym. Przeprowadzono szereg projektów,
które pozytywnie wpłynęły na rywalizację na torach oraz odbiór zawodów żużlowych przez
kibiców. W rozgrywkach w sezonie 2019 roku wystąpią 22 drużyny klubowe, w tym jedna
zagraniczna.
Wizerunek
Nadal była rozwijana strona internetowa GKSŻ i Reprezentacji Polski www.polskizuzel.pl,
stworzono stronę dwudzielną – Reprezentacja Polski oraz Ligi Żużlowe i GKSŻ. Duża
aktywność – 4-5 publikacji dziennie, około 150 miesięcznie, w tym ważne informacje z klubów
NICE 1.LŻ – wyniki, transfery, komunikaty GKSŻ, informacje dotyczące reprezentacji Polski
oraz startów zawodników w imprezach rangi mistrzostw świata i Europy. Publikacje na
www.polskizuzel.pl bardzo często pojawiają się na najważniejszych żużlowych portalach – np.
Przeglądu Sportowego i Sportowych Faktów.
Zwiększono działania w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter).
Liczba fanów profilu FB wynosi 38705. Jest to kolejny rok wzrostu.
Polska Liga Żużlowa - łączna liczba polubień 1 332 - informacje, zdjęcia i ciekawostki z życia
klubów 1 i 2 Ligi Żużlowej (ponad dwukrotny wzrost).
Na Twitterze jest 5417 osób obserwujących. Tu pojawiają się przekierowania do tekstów na
stronie polskizuzel.pl oraz ważne wydarzenia z NICE 1. LŻ, reprezentacji i startów
reprezentantów.
Instagram – ŻRP - 2027 obserwujących, Polski Żużel (nowy) - 734 obserwujących.
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Zamieszczane są zdjęcia z krótkimi opisami, często stanowiące relacje live.
Aplikacja mobilna NICE 1. Liga Żużlowa i 2. Liga Żużlowa – 4070 aktywnych użytkowników.
W kwietniu 2018 roku do użytku kibiców została oddana aplikacja dedykowana Nice 1. Lidze
Żużlowej oraz 2. Lidze Żużlowej.
Aplikacja umożliwia otrzymywanie powiadomień dotyczących ulubionych drużyn oraz relację
ze spotkań ligowych.
W maju zadebiutowała telewizja PZM TV Żużel. Zrealizowano 20 filmów stanowiących
cykliczne odcinki, skróty meczowe oraz okolicznościowe relacje.
GKSŻ obok swoich zasadniczych zadań, to znaczy prowadzenia rozgrywek ligowych
z wyjątkiem ekstraligi oraz spraw związanych z reprezentacją kraju seniorów i juniorów,
realizowała szereg zadań przyjętych w planie promocyjno-marketingowym. Zadania te
odnosiły się do obszarów: promocji i wizerunku, zarówno Komisji, jak i kadry narodowej oraz
szkolenia i integracji międzyklubowej.
Ocena sędziów na podstawie materiałów wideo i obserwacji ze wszystkich
rozgrywanych meczów.
Każdy sędzia posiada swoją kartę oceny. Wszystkie mecze zawodów EŻ oraz Nice 1. LŻ1
i 2. LŻ były rejestrowane w zapisie ciągłym video. Na podstawie tych zapisów oraz zapisów
transmisji TV wszystkie mecze były oglądane i oceniane pod kątem pracy sędziego. Całość
bardzo czasochłonna, lecz po kolejnym sezonie wg opinii samych sędziów, jak i osób
zarządzających przynosząca wymierne korzyści. Sytuacje sporne mogły być w sposób
właściwy ocenione i omówione. Wydawanie cotygodniowych biuletynów informacyjnych dla
sędziów. W ciągu sezonu wydano 18 biuletynów informacyjnych zawierających opisy sytuacji
spornych oraz informacje bieżące. Biuletyny umożliwiły szybką reakcję na niewłaściwe
działania i popełnione błędy.
Szkolenia dla sędziów sportu żużlowego oraz komisarzy toru w zakresach sportowych
i technicznych.
Od 2016 roku szkolenia prowadzone są nie tylko przed sezonem, ale również podczas trwania
sezonu. W tym roku było to również kontynuowane. W maju przeprowadzono dodatkowe
szkolenie sędziów i komisarzy toru w Poznaniu. Na szkoleniach podczas sezonu poruszono
między innymi następujące tematy: Sprawy marketingowe (reklamy sponsora rozgrywek) na
zawodach EŻ i 1. LŻ, omawiano zwracanie uwagi na równania toru, Komisarzom toru
uściślono zasady treningu, podczas gdy mecz ma status „zagrożonego” oraz uściślono zasady
postępowania z torem przed zawodami. omówiono również bieżące błędy w dokumentach.
Wydawano informacje medialne o ocenie decyzji sędziowskich w trakcie sezonu
Zgodnie z przedsezonowymi założeniami prowadzona jest jasna i czytelna współpraca
medialna. Dlatego decyzje sędziowskie, zarówno trafne, jak i błędne, były omawiane
medialnie.
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Szkolenie kandydatów na funkcję sędziego.
Przeprowadzono egzamin dla dwóch praktykantów – z wynikiem pozytywnym. Dodatkowo
w ciągu roku staż przechodziła kolejna 8-osobowa grupa kandydatów na sędziów sportu
żużlowego. W wyniku testów regulaminowych, wyselekcjonowano 5 kandydatów.
Przed oraz w trakcie sezonu prowadzono selekcję komisarzy toru.
Przeprowadzano nowy nabór. Obecnie jeden kandydat jest na stażu.
Reagowanie w trakcie sezonu na zdarzenia w zakresie sędziowania i wydarzeń na torze
podczas trwania sezonu.
Chociaż temat jest bardzo drażliwy to reakcja na błędnie podejmowane decyzje była za
każdym razem natychmiastowa. Wszystkie błędy są omawiane na bieżąco w celu uniknięcia
dalszych w tym zakresie.
Inne działania:
#Niepodległadohymnu – akcja z udziałem reprezentantów Polski zachęcająca do śpiewania
Mazurka Dąbrowskiego
#Kiedymyżyjemy – kampania społeczna, której celem było rozpowszechnienie prawidłowych
słów hymnu.
Włączenie meczów Żużlowej Reprezentacji Polski do listy obchodów stulecia odzyskania
niepodległości. Podczas spotkań, w miasteczkach kibica, pod namiotami organizowano
konkursy, sesje autografowe, spotkania z zawodnikami i osobistościami sportu żużlowego.
Dzięki temu fani „czarnego sportu” mogli brać aktywny udział w świętowaniu obchodów.
Akcja charytatywna Roll4You – inicjatywa polegająca na przejechaniu na rolkach 680 km
z Warszawy do Berlina. Polscy żużlowcy wyrazili wsparcie dla inicjatywy, której towarzyszyła
zbiórka funduszy przeznaczonych na leczenie dzieci.
Działania Fundacji PZM - ukierunkowanie na pomoc dla Tomasza Golloba. Dofinansowano
również pobyt rehabilitacyjny w sanatorium dla byłych żużlowców.
Integracja międzyklubowa
GKSŻ przy pomocy klubów organizowała cykliczne spotkania przedstawicieli poszczególnych
ośrodków, podczas których omawiane były najpilniejsze sprawy polskiego żużla. Jest to
realizacja postulatów przedstawicieli klubów. Spotkania służą także międzyklubowej integracji.
W roku bieżącym odbyły się planowo trzy: na wiosnę, latem i jesienią
Kontynuowano także spotkania w ramach Platformy Komunikacyjno - Marketingowej
- wspólnej dla klubów 1 i 2 ligi. Jej prace będą kontynuowane przez cały 2019 rok.
Najważniejsze osiągnięcia 2015 – 2018
−
−
−
−
−

zwiększenie liczby klubów uczestniczących w rozgrywkach,
wzrost liczby kibiców na stadionach żużlowych wszystkich lig,
ustanowienie szkolenia i startów zawodników w klasie 250cc,
zwiększenie liczby zawodów dla Juniorów (DMPJ, Turnieje Zaplecza Kadry, Nice
Cup),
poprawa sytuacji finansowej większości klubów,
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−
−
−
−
−

zdobycie i utrzymanie sponsorów reprezentacji oraz lig żużlowych. Rosnące wpływy
i transfery do klubów,
zwiększenie liczby szkoleń: sędziów, komisarzy toru, osób urzędowych, które
umożliwiły lepsze reagowanie i korektę błędów popełnianych w trakcie sezonu,
sukcesy reprezentacji i polskich zawodników w imprezach rangi Mistrzostw Świata
i Europy,
poprawa standardów organizacji i przebiegu widowiska sportowego – zarówno od
strony infrastrukturalnej jak i technicznej,
bezpośrednia interakcja z kibicami za pomocą działań promocyjnych i marketingowej,
jak i stale rosnąca obecność w sieciach społecznościowych.

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU SPORTU ŻUŻLOWEGO
W TRAKCIE PRZEBIEGU SEZONU 2018.
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Główna Komisja Sportu Kartingowego
W 2018 r. Główna Komisja Sportu Kartingowego pracowała w następującym składzie:
Mirosław Czub
Paweł Pęcak
Tomasz Kałwa
Sebastian Kołakowski
Lechosław Dudka
Rafał Kiwior

przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
członek
członek
członek

Zawody szczebla centralnego w roku 2018 rozegrano we wszystkich zaplanowanych
konkurencjach z włączeniem w 2018 roku kategorii CIK-FIA OK SENIOR AKADEMIA.
Kontynuowano program „Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży”.
-

Rozegrano 6 serii ROTAX MAX Challenge, Max Micro, Max Mini, Max Junior, Max
Senior, DD2, DD2 Masters, program promocyjny – Pokazy Max Baby Challenge, Max
Micro. W ramach jednej serii rozegrano zawody międzynarodowe serii BALTIC CUP.
Rozegrano 6 serii ROK Cup Poland, Baby Rok, Mini Rok, Junior Rok, Senior Rok, Rok
GP14, Rok GP 25, Rok Shifter program promocyjny - E 50 trening, Rok baby, pokazy
Rok 125.
Przeprowadzono 2 serie Kartingowych Mistrzostw Polski organizowanych przez GKSK
w kategoriach: OK Junior Akademia, OK Senior Akademia, DD2, Rok Shifter.
Przeprowadzono
2
serie
Kartingowych
Mistrzostw
Polski
Młodzików/
Współzawodnictwo sportowe Dzieci i Młodzieży, Rok Baby, Rok Mini, Max Micro, Max
Mini.
W ramach programu promocyjnego Serii IAME Poland przeprowadzono jedne zawody.
GKSK sfinansowała wyjazdy zawodników kadry Narodowej na AKADEMIE CIK,
Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata zawodników Kadry Narodowej w tym Marcela
Kuca i Kacpra Szczurka

CIK-FIA:
W roku 2018 CIK -FIA kontynuuje program wprowadzania nowych silników w kategoriach OK i OK
JUNIOR.w zawodach Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Odbyły się 4 posiedzenia CIK-FIA,
w których jako przedstawiciel PZM uczestniczył Przewodniczący GKSK Mirosław Czub.
Realizacja planu działania na rok 2018
Realizowano program wizyjnego monitoringu wyścigów kartingowych CIK-FIA przy zawodach
Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży (WSDiM) na wszystkich zawodach kalendarza
centralnego sportu kartingowego PZM.
Szkolenia sędziów kartingowych w Polsce
Realizowano interaktywną formę szkolenia - z podziałem na grupy (sędziowie faktu, techniczni,
starterzy i dyrektorzy zawodów). Zorganizowano wyjazd sędziów na Światowy Finał Serii IAME.
Przedstawiciele GKSK PZM byli obecni na dwóch imprezach międzynarodowych:
- International IAME FINAL, Le Mans Francja,
- Karting Akademia CIK, Lonato Włochy.
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Rok 2018 w liczbach (statystyka)
Liczba wydanych licencji zawodniczych
ROK

2018

Liczba
wydanych
licencji
SENIOR
PZM
37

Liczba
przedłużonych
i wydanych
licencji SENIOR
PZM
125

Liczba
wydanych
licencji
JUNIOR
PZM
32

Liczba
przedłużonych
i wydanych
licencji JUNIOR
PZM
188

RAZEM

313

Liczba wydanych licencji sędziowskich
ROK

2018

Liczba
wydanych
licencji
Stopnia P/M
PZM
9

Liczba
przedłużonych
i wydanych
licencji stopnia
P/M PZM
45

Liczba
wydanych
licencji
stopnia „O”
PZM
7

Liczba
przedłużonych
licencji stopnia
„O” PZM

RAZEM

133

178

Liczba przeprowadzonych szkoleń – seminarium sędziów sportu kartingowego
ROK
2018

Liczba szkoleń

Liczba uczestników
62

1

Liczebność Kadry narodowej
ROK
2018

Senior
11

Młodzik
8

Junior
11

RAZEM
30

Liczba wydanych licencji klubowych
ROK
2018

Liczba licencji Klubowych
41

Liczba wydanych licencji instruktora i trenera
ROK
2018

TRENERZY

INSTRUKTORZY
23

6

Wykaz wydanych licencji międzynarodowych
ROK
2018

Liczba licencji Międzynarodowych
54

Liczba torów kartingowych z homologacją PZM i CIK-FIA
ROK
2018

Liczba torów PZM
3

Liczba torów CIK-FIA
3
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Liczba odbytych posiedzeń:
ROK
2018

GKSK
3

CIK-FIA
4

Liczba przeprowadzonych zawodów kartingowych w Polsce.
ROK
2018

Krajowe
6 Serii Rotax Max Challenge Poland,
6 Serii Rok CUP POLAND,
1 Seria Programu Promocyjnego IAME Series Polska
2 Serie Kartingowych Mistrzostw Polski

Liczba

15

Liczba startujących zawodników w Polsce w poszczególnych kategoriach 2018:
KATEGORIA
ROK Baby
ROK Mini
ROK Junior
ROK GP14
ROK Shifter
ROTAX Max Micro
ROTAX Max Mini
ROTAX Max Junior
ROTAX Max Senior
ROTAX DD2
ROTAX DD2 Master
Akademia Junior OK
Akademia Senior OK
RAZEM

Puchar zaw. polscy / ogółem
25 / 30
29 / 35
19 / 23
16 / 17
10 / 11
35 / 53
12 / 25
9 / 24
10 / 20
16 / 33
8 / 11
189 / 282

Kartingowe Mistrzostwa Polski
19
12

6
22
7

8
13
10
97

Wyniki zawodników polskich w zawodach międzynarodowych.
ROK
Mistrzostwa Świata – Karol Basz
2018 Rok Cup International Final/Rok Expert – Daniel Zając
Rok Cup International Final/ Rok Senior – Maciej Szyszko
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7 miejsce
1 miejsce
3 miejsce
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KALENDARZ SPORTU KARTINGOWEGO 2018
NAZWA ZAWODÓW

ORGANIZATOR

MIEJSCE

I SERIA ROK Cup Poland,
I SERIA ROTAX MAX
Challenge Poland

AWIX Racing Arena
Automobilklub
Wielkopolski

TORUŃ

11/12.05

II SERIA ROK Cup Poland

Automobilklub
Leszczyński

26/27.05

II SERIA ROTAX MAX
Challenge Polska

DATA
KWIECIEŃ
21/22.04.
28/29.04.

POZNAŃ

MAJ

AWIX Racing Arena

BYDGOSZCZ
TORUŃ

CZERWIEC
02/03.06
23/24.06
29/30.06

III SERIA ROK Cup
Poland,
IV SERIA ROK Cup
Poland
III SERIA ROTAX MAX
Challenge Polska.

WallraV Racing Club

ZIELONA GÓRA

AWIX Racing Arena

TORUŃ

Automobilklub
Leszczyński

BYDGOSZCZ

Automobilklub
Rzemieślnik

SŁOMCZYN

Automobilklub
Rzemieślnik

SŁOMCZYN

WallraV Racing Club

ZIELONA GÓRA

LIPIEC
14/15.07
21/22.07

V SERIA ROK Cup
Poland,
IV SERIA ROTAX MAX
Challenge Polska, BALTIC
CUP

SIERPIEŃ
04/05.08
17/18.08
25/26.08
21/22.09

VI SERIA ROK Cup
Poland,
Program Promocyjny
IAME series Poland
V SERIA ROTAX MAX
Challenge Polska,

Automobilklub
Leszczyński
Automobilklub
Rzemieślnik
Automobilklub
Leszczyński

I SERIA KMP I SERIA
KMPM (WSDiM)

BYDGOSZCZ
SŁOMCZYN
BYDGOSZCZ

WRZESIEŃ
15/16.09

VI SERIA ROTAX MAX
Challenge Polska,

Automobilklub
Leszczyński

BYDGOSZCZ

29/30.09

II SERIA KMP
II SERIA KMPM (WSDiM)

Automobilklub
Rzemieślnik

SŁOMCZYN
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REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU SPORTU KARTINGOWEGO
W TRAKCIE PRZEBIEGU SEZONU ‘2018.
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Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki
W 2018 r. GKSPiT PZM pracowała w następującym składzie:
Stanisław Reterski
Benedykt Chądzyński
Sonia Osiecka-Babut
Leszek Kałużny
Ryszard Śliwiński
Andrzej Piwoński
Jacek Bujański

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący, rzecznik medialny)
członek
członek (Przewodniczący Podkomisji Turystyki i Nawigacji)
członek (Przewodniczący Podkomisji Nawigacji Samochodowej)
członek (Przewodniczący Podkomisji Szkolenia)
członek (Przewodniczący Podkomisji Turystyki Terenowej i Offroad)

Z Komisją współpracował Andrzej Morel (sprawy nawigacji)
GKSPiT pracuje w sposób ciągły, nadzorując pracę podkomisji, realizację kalendarza imprez
turystycznych oraz wykonując swoje bieżące zadania.
Na zwoływanych przez Przewodniczącego GKSPiT posiedzeniach Komisji, omawiane
i oceniane były działania GKSPiT oraz wszystkich jej dziedzin.
Na bieżąco zaś ścisłe współdziałanie członków Komisji i podejmowanie bieżących decyzji
zapewniało korzystanie z środków łączności elektronicznej.
W dniu 16 listopada 2018 roku, w Kędzierzynie-Koźlu, przy okazji zakończenia sezonu
GKSPiT PZM, odbyła się narada środowiskowa organizatorów imprez, podczas której
omówiono sytuację powstałą w 2018 roku, po zawieszeniu Nawigacyjnych Samochodowych
Mistrzostw Polski, likwidacji Podkomisji Nawigacji Samochodowej i przyłączeniu pucharowych
imprez nawigacyjnych do rozszerzonej Podkomisji Turystyki.
Powyższe działania dotyczące dyscypliny nawigacji samochodowej podyktowane były bardzo
niską frekwencją na rundach Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Polski, co ze
względów regulaminowych uniemożliwiało ich realizację.
Po burzliwej dyskusji przeprowadzonej na naradzie środowiskowej, GKSPiT PZM postanowiła
przychylić się do głosów osób zainteresowanych i przywrócić rozgrywki Nawigacyjnych
Samochodowych Mistrzostw Polski, a także przywrócić działanie Podkomisji Nawigacji
Samochodowej, która ponownie obejmie nadzór nad rozgrywkami NSMP i NPP
(Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Polski i Nawigacyjnego Pucharu Polski).
Organizację turystyki motorowej i nadzór nad nią w Okręgach PZM sprawują Okręgowe
Komisje Sportów Popularnych i Turystyki, w składzie wyłanianym podczas narad okręgowych.
Bezpośrednią działalność turystyczną prowadzą Automobilkluby i Kluby zrzeszone w Polskim
Związku Motorowym, poprzez właściwe dla siebie struktury organizacyjne.
Ocena działalności w 2018 r. wraz ze skróconą statystyką
W sezonie 2018 odbywały się imprezy w ramach cykli:
Turystyczne Samochodowe Mistrzostwa Polski,
Mistrzostwa Polski ATV PZM,
Puchar Polski ATV PZM
Turystyczny Puchar Polski
Nawigacyjny Puchar Polski
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Turystyka Motorowa i Nawigacja Samochodowa
Po oddzieleniu w 2017 roku imprez turystycznych od nawigacyjnych oraz wprowadzeniu
nowego system rozgrywek, polegającego na połączeniu imprez mistrzowskich z imprezami
pucharowymi, gdzie o uzyskanych tytułach decyduje liczba odbytych rund, w sezonie 2018
doszło do uaktywnienia i wielokrotnego wzrostu uczestników z klubów, które od dłuższego
czasu nie pojawiały się na imprezach GKSPiT. Ten rodzaj rozgrywek cieszy się rosnącym
zainteresowaniem, czemu sprzyjają bez wątpienia łagodniejsze, w stosunku do poprzedniego
systemu, kryteria rozgrywania imprez, pozostające w dużej mierze w gestii organizatora oraz
lokalny charakter jednodniowych imprez, a więc i zmniejszenie kosztów oraz uciążliwości
związanej z dalekimi wyjazdami. Odnotowany został również znaczny wzrost udziału
zawodników w imprezach organizowanych poza ich okręgiem macierzystym. GKSPiT PZM
dokłada starań, aby zwycięzcy TSMP i TPP uhonorowani byli ciekawymi nagrodami na koniec
sezonu. GKSPiT dąży do skutecznego propagowania tej formy nagradzania, dla zwiększenia
atrakcyjności rozgrywek i dalszego wzrostu frekwencji na imprezach.
W sezonie 2018 odbyły się 33 rundy TSMP/TPP w których udział wzięło:
371 kierowców, 377 pilotów, którzy reprezentowali 36 klubów zrzeszonych w PZM.
Z uwagi na bardzo wysoki, niedostępny dla szerszej liczby zawodników, poziom techniczny
i sportowy imprez Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Polski wpływający na
obserwowane od kilku lat zmniejszanie się frekwencji na tych imprezach i wielokrotne, ze
względu na brak wymaganej regulaminem liczby zawodników dla stworzenia klasyfikacji, ich
odwoływanie, GKSPiT decyzją z dnia 1.12.2017r. postanowiła zawiesić w sezonie 2018
Nawigacyjne Samochodowe Mistrzostwa Polski.
W dalszym ciągu przeprowadzane były rozgrywki Nawigacyjnego Pucharu Polski.
W sezonie 2018 odbyło się 12 rund NPP, w których udział wzięło:
61 kierowców, 58 pilotów, którzy reprezentowali 12 klubów zrzeszonych w PZM.
Z satysfakcją odnotowujemy także fakt stałego, corocznego udziału kilkunastu załóg
motocyklowych w międzynarodowych zlotach motocykli turystycznych - FIM RALLY. GKSPiT
rokrocznie wspomaga finansowo wyjazd motocyklistów na w/w. zloty.
Puchar Europy Centralnej, formalnie umocowany w PZM w 2016 r. (drogą porozumienia pięciu
państw organizatorów), nie przyniósł oczekiwanych efektów w postaci zwiększenia udziału
załóg krajowych. Odbyło się 5 imprez, w tym dwie zorganizowane przez polskie kluby. Od
pewnego czasu obserwuje się spadek aktywności organizacyjnej w Pucharze strony czeskiej
i węgierskiej. Mimo zaangażowania się PZM w podniesienie rangi tego cyklu i nadanie
poziomu imprezy europejskiej, odnosimy wrażenie, że jest to jedynie impreza koleżeńska, dla
której Mistrzostwa Polski PZM są tylko dodatkiem dla pozyskania dodatkowych środków
finansowych.
Obserwacja tego cyklu imprez w sezonie 2019 pozwoli GKSPiT PZM podjąć decyzję
o słuszności dalszego wspierania Pucharu Europy Centralnej.
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Zmotoryzowani Niepełnosprawni
GKSPiT postanowiła w sezonie 2018 zawiesić do odwołania klasyfikację osób
niepełnosprawnych w imprezach turystycznych. W tej dziedzinie, szczątkowa frekwencja
w skali całego Związku uniemożliwiła w 2017 roku jakąkolwiek klasyfikację mistrzowską.
W imprezach nawigacyjnych od wielu lat nie startowały załogi niepełnosprawne, w liczbie
wymaganej dla przeprowadzenia klasyfikacji.
Aktywność tego środowiska ogranicza się niestety tylko do dwóch klubów PZM,
Automobilklubów: Śląskiego i Automobilklubu Mysłowickiego, organizujących imprezy lokalne,
w których biorą udział nieliczne załogi z udziałem osób niepełnosprawnych, co nie przekłada
się na realizację celów i zadań GKSPiT PZM.
OFF-ROAD przeprawowy
Imprezy przeprawowe mają ponad 6 lat historii w strukturach PZM i są oceniane przez
uczestników jako najlepiej zorganizowane rajdy dla „quadowców” w Polsce. Trzeba stwierdzić,
że jesteśmy prawdopodobnie jedyną federacją zrzeszoną w FIM EU, która formalnie przyjęła
pod swoje skrzydła ten rodzaj rywalizacji w trudnym terenie. Liczy się w niej opanowanie
techniki jazdy po stromiznach, doskonałe nawigowanie, a czasami nawet umiejętność
pływania z pojazdem.
W 2018 roku odbyły się dwie rundy rangi Mistrzostw i Pucharu Polski, oto statystyka tych
imprez.
W konkurencjach turystyki terenowej (rajdy przeprawowe) uczestniczyło:
W 1. rundzie: 94 zawodników, w tym 64 z Polski (pozostali przybyli ze Szwecji, Norwegii
i Litwy). W 2. rundzie: 85 zawodników, w tym 64 z Polski (pozostali przybyli ze Szwecji i Litwy).
Ograniczenia w znalezieniu miejsc na rajdy odpowiednich pod względem terenowym
i prawnym, a zwłaszcza terenów nieznanych i interesujących, spadek liczby uczestników
w stosunku do lat ubiegłych, a także trudności w skompletowaniu niezbędnej liczby
wolontariuszy do realizacji imprez w ramach Podkomisji Turystyki Terenowej i OFF-Road,
wpłynęły na decyzję Polskiego Stowarzyszenia Czterokołowców ATV POLSKA, o zawieszeniu
w sezonie 2019 organizacji MP i PP ATV PZM.
Szkolenia Organizatorów Sportów Popularnych
W sezonie 2018 odbyło się 7 szkoleń OSP, które na zlecenie GKSPiT organizowały Zarządy
Okręgowe PZM w: Warszawie, Katowicach, Opolu, Poznaniu, Lublinie i Bydgoszczy.
W Warszawie - przeszkolono 12 osób, w Katowicach - 11 osób, w Kędzierzynie Koźlu - 10
osób, w Poznaniu - 35 osób, w Karpaczu - 70 osób, w Lublinie - 12 osób i w Bydgoszczy - 29
osób.
Szkolenia kierowane były przez Organizatorów ze stopniem Krajowym „P” nominowanych
przez GKSPiT PZM z grupy rekomendowanych lub składu GKSPiT PZM, a byli to: Wojciech
Kluk, Maciej Krzewski, Andrzej Kołodziejski, Robert Werle, Andrzej Piwoński, Leszek Kałużny
i Ryszard śliwiński.
Szkolenia prowadzono wg Regulaminu OSP 2017 wg 3 stopniowego podziału uprawnień OSP
na: podstawowy stopień Asystenta Organizatora Sportów Popularnych PZM nadawany
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kandydatom po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz stopień
Okręgowy „O” i Specjalisty ”P”.
Na podstawie danych z organizacji imprez wg kalendarza GKSPiT 2018 i nadesłanych
z okręgów wyników w/w szkoleń OSP, zweryfikowano i nadano uprawnienia OSP dla stopnia
(stan na grudzień 2018):
Asystenta OSP stopnia „A” - 32 osobom.
Okręgowego OSP stopnia „O” - 137 uprawnionym
Krajowego OSP stopnia „P” - 76 uprawnionym
W wyniku wprowadzenia w ub. roku w Regulaminach TPP, TSMP, NPP zmian w systemie
prowadzenia klasyfikacji krajowych, podkomisja ds. Szkoleń OSP PZM, zaproponowała
korektę do regulaminu OSP 2019, polegającą na:
a/. rozszerzeniu uprawnień dla posiadaczy Okręgowego OSP stopnia „O” - do prowadzenia
rund i imprez międzynarodowych włącznie,
b/. zmianie nazwy Krajowy Organizator Sportów Popularnych stopnia „P” na tytuł i uprawnienia
Specjalisty Organizatora Sportów Popularnych PZM stopnia „P”.
Koniecznym warunkiem ubiegania się o tytuł i uprawnienia Specjalisty stopnia „P” jest
obowiązkowa praktyka organizacyjna w imprezach nawigacyjnych.
Formalne zatwierdzenie nowego Regulaminu OSP przez ZG PZM, ma nastąpić w I kwartale
2019 roku, po zatwierdzeniu przez ZG PZM znowelizowanej uchwały.
Działalność medialna i działania marketingowe
W sezonie 2018 działania integracyjne i informacyjne dotyczące zawodników i organizatorów
imprez opierały się głównie na wykorzystaniu stron internetowych Polskiego Związku
Motorowego i portali społecznościowych, przede wszystkim przy wykorzystaniu platformy
Facebook oraz utworzonych grup dyskusyjnych.
Na początku sezonu przeprowadzono dwudniową Naradę Szkoleniową Organizatorów Imprez
Turystyki Motorowej PZM w Łodzi, podczas której odbyły się panele szkoleniowo
- informacyjne. Narada miała ogólnopolski charakter integracyjny, wymieniono się
doświadczeniami i problemami występującymi w środowisku sportów popularnych i turystyki.
Celem narady było m.in. spotkanie z przedstawicielami organizatorów imprez GKSPiT PZM
w 2018 roku, spotkanie członków poszczególnych Podkomisji GKSPiT PZM, przygotowanie
do bieżącego sezonu, omówienie zmian w regulaminach TSMP NSMP, NPP, TPP, OSP.
W trakcie narady omówiono konieczne do wprowadzenia zmiany w zbiorze zasad opisów tras
wykorzystywanych w nawigacyjnych i turystycznych rajdach samochodowych, a także
dopełniające zasad interpretacje przejazdów.
W sezonie 2018 GKSPiT prowadziła własną działalność marketingową, korzystając z pomocy
Biura Komunikacji i Marketingu ZG PZM. Analogicznie do poprzednich sezonów wydany został
i rozprowadzony wśród wszystkich Zarządów Okręgowych prowadzących działalność
turystyczną - Kalendarz Imprez Sportów Popularnych. Kalendarium zawierało daty wszystkich
Ogólnopolskich Imprez Sportów Popularnych występujących w zatwierdzonym Kalendarzu
Imprez GKSPiT, z informacjami o miejscu rozgrywania zawodów i ich organizatorze.
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Logotypy Samochodowych Rajdów Turystycznych oraz Samochodowych Rajdów na
Orientację, dostosowane do aktualnie obowiązującej formy logo PZM, zostały wydrukowane
w formie samoprzylepnych nalepek i rozprowadzone wśród klubów PZM organizujących
imprezy turystyczno-nawigacyjne.
Na stronie www. PZM/Turystyka, na bieżąco uaktualniane były przykłady interpretacji
szczególnie kontrowersyjnych zapisów kodyfikatora. GKSPiT kontynuowała także współpracę
przy wydawaniu internetowego informatora PZM, przekazując do publikacji materiały
o imprezach turystycznych rozgrywanych w sezonie 2018.
Na zakończenie sezonu 2018 GKSPiT przeprowadziła w Kędzierzynie-Koźlu, przy pomocy ZO
PZM Opole i Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, uroczystą Galę Turystyki, podczas
której najlepszym załogom i zawodnikom, klubom i okręgom rywalizującym w Turystycznych
Samochodowych Mistrzostwach Polski, Turystycznym Pucharze Polski Nawigacyjnym
Pucharze Polski wręczono szarfy mistrzowskie, puchary i pamiątkowe dyplomy. Mistrzowie
zostali nagrodzeni także nagrodami rzeczowymi.

Kontynuowane jest wsparcie przez GKSPiT organizatorów pozyskujących sponsorów
i partnerów lokalnych, zarówno finansowo, jak i organizacyjnie poprzez wyposażanie imprez
w materiały promocyjne PZM, a także pisma rekomendujące.
Podsumowanie
GKSPiT PZM opiera swoje zadania i działania na Statucie PZM i Regulaminie Komisji.
Ogromne znaczenie w funkcjonowaniu turystyki motorowej ma wprowadzanie nowych
pomysłów, inicjatyw i wszelkich form urozmaicenia imprez.
Zmiany regulaminowe kontynuowane w sezonie 2018, spowodowały zauważalny wzrost liczby
organizatorów imprez oraz ich uczestników, zaś korekty ograniczające nawigację w 2018 r.
miały wzmocnić misję i zasięg popularyzacji turystyki motorowej, przez przesunięcie sił
i środków na imprezy popularne, wymagające mniejszych umiejętności od uczestników.
GKSPiT przykłada dużą wagę do pozyskiwania nowych uczestników imprez, a przede
wszystkim do nakłaniania nowych klubów – organizatorów. do ich przeprowadzania
Poprzez przeprowadzane szkolenia GKSPiT stale powiększa liczbę wyszkolonych sędziów
i uprawnionych organizatorów imprez sportów popularnych o każdej skali trudności – klubowej,
okręgowej, ogólnopolskiej. Rozszerzona liczba stopni uzyskiwanych przez organizatorów
skraca czas ich przygotowania do pełnienia obowiązków.
Świat i Polska zmieniają się w dynamicznym tempie. GKSPiT stara się nadążyć za wciąż
pojawiającymi się nowymi wyzwaniami, obserwowanymi także w turystyce zorganizowanej.
Napływ młodych ludzi do organizacji i uczestniczenia w imprezach turystyczno-nawigacyjnych,
pokazuje nam jak ważne jest wspólne przeżywanie jazdy na orientację, odkrywanie
nieznanych turystycznie terenów, nauka poszanowania brd i wreszcie zdrowa, bezpieczna
rywalizacja.
Wspomniana decyzja o powrocie do imprez nawigacyjnych o najwyższym stopniu trudności,
wynika z oczekiwań zawodników-nawigatorów. Styczniowa narada środowiskowa w Łodzi,
której uczestnicy gorąco i niezwykle twórczo podeszli do opracowania nowego regulaminu
rozgrywek oraz kodyfikatora, pozwala nam wierzyć, że sezon rajdów nawigacyjnych odzyska
dawną popularność i rangę. GKSPiT będzie temu sprzyjać i pomagać organizatorom tych
imprez.
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Od organizatorów imprez oczekujemy więc nie tylko nowych inicjatyw, ale także większej
otwartości, pozwalającej dostępnymi środkami promować nasze zamiłowania. Korzystajmy
wreszcie z wszelkich dostępnych środków pomocowych. Nie bójmy się korzystać
z istniejących funduszy i wykorzystywać ich na organizację imprez.
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GŁÓWNA KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
W 2018 roku Główna Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pracowała
w następującym składzie:
Robert Werle,
Piotr Monkiewicz,
Marek Głowania,
Zbigniew Kogut
Adam Maciej Pietrzak
Elżbieta Trzęsak
Sylwester Ropielewski
Robert Zalewski.

przewodniczący do dnia 27 grudnia 2018 r.
wiceprzewodniczący
członek
członek
członek
członek
członek
członek

Z wielkim żalem i smutkiem GK BRD pożegnała Robert Werle – Przewodniczącego Komisji, który
w dniu 27 grudnia 2018 r. poniósł śmierć w wyniku wypadku samochodowego.
Podczas cyklicznie zwoływanych przez Przewodniczącego zebrań, omawiane były działania Komisji.
Ścisłe współdziałanie członków Komisji możliwe jest dzięki korzystaniu na co dzień z elektronicznych
środków komunikacji.
Podczas corocznych zebrań, ostatnie odbyło się w Opolu w dniach 11-12.10.2018 r., Głównej Komisji
BRD z przewodniczącymi Okręgowych komisji BRD z udziałem członków Krajowego Komitetu
Organizacyjnego Turniejów omawiano: propozycje zmian Regulaminu Turnieju BRD, plan działania na
kolejny rok oraz dzielono się doświadczeniami zdobytymi w trakcie prowadzonych działaniach.
1.TURNIEJE
Od ponad czterdziestu lat organizowane są turnieje BRD, w których bierze udział wielotysięczna grupa
uczniów.
Corocznie przy współpracy Krajowej Rady BRD, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Policji, Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD, przy
współpracy władz samorządowo-administracyjnych danego regionu oraz Wojewódzkich Ośrodków
Ruchu Drogowego przeprowadzane są:
- Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny,
- Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Specjalnych
i Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych.
W 2018 roku odbyły się:
Finał 41 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów w dniach 05-07.06.2018 r. w Przelewicach. Organizację powierzono
Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej (Województwo zachodniopomorskie).
W kategorii szkół podstawowych zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej we Włoszczowie
(Województwo świętokrzyskie). W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyli uczniowie z Gimnazjum nr
1 w Koluszkach (Województwo łódzkie).
Finał 22 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego
ponadgimnazjalnych w Białymstoku w dniach 12-13.06.2018 r.
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Organizatorem był Zarząd Okręgowy PZM w Białymstoku. Zwyciężyli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Wł. Sikorskiego we Włoszczowie (Województwo świętokrzyskie).
Finał 11 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół specjalnych
i specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych w dniach 28-30.05.2018 r. we Włoszczowie.
Organizację powierzono Zespołowi Placówek Oświatowych nr Włoszczowa (Województwo świętokrzyskie). W rywalizacji szkół podstawowych i gimnazjalnych zwyciężyli uczniowie
Gimnazjum Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka we Wschowie (Województwo
lubuskie).
Uczestnicy tego Turnieju rozgrywają podobne konkurencje, jak w Turnieju BRD, a ważnym
zagadnieniem jest ich integracja ze społeczeństwem i aktywność ludzi niepełnosprawnych.
Ogólnie w Turniejach w 2018 r. uczestniczyło ponad 100 tysięcy uczniów.
Europejski Turniej Edukacji Drogowej (ETEC)
Uzupełnieniem przeprowadzanych w naszym kraju Turniejów jest Europejski Turniej
Edukacji Drogowej (ETEC). W dniach 6-9 września w Budapeszcie na Węgrzech na zaproszenie
Magyar Autóklub (MAK) pod egidą Międzynarodowej Federacji Samochodowej FIA odbył się XXXIII
Europejski Turniej Edukacji Drogowej (ETEC), w którym wzięły udział drużyny
należące do Narodowych Federacji.
W Budapeszcie startowały drużyny z 23 krajów, każda z nich liczyła po czterech zawodników w wieku
10-12 lat. Polski Związek Motorowy reprezentowała drużyna będąca laureatem XLI Finału
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych, składająca się z zawodników szkoły podstawowej we Włoszczowie
(Województwo świętokrzyskie): Klaudia Niedbał, Lidia Zając, Kajetan Sztuka, Kamil Oleksy
Podczas Turnieju drużyny mają możliwość wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Warunkiem koniecznym na tym etapie rywalizacji jest doskonałe
opanowanie sztuki jazdy rowerem po torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego, a także wybór
właściwej trasy przejazdu oraz zasób wiedzy potrzebny do rozwiązywania testów.
Polska drużyna zajęła 8 miejsce. Cztery dni spędzone z uczestnikami z innych krajów to niezwykłe
przeżycia, które na długo pozostaną w pamięci uczestników. Rywalizacja, zabawa, zwiedzanie
Budapesztu, rejs statkiem po Dunaju, to niezapomniane wspomnienia młodych uczestników Turnieju.
Obchody 40-lecia Ogólnopolskich Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Obchody jubileuszu zainaugurowano w Nidzicy podczas Finału 40 Ogólnopolskiego Turnieju BRD. We
wszystkich Okręgach podziękowano zasłużonym dla Turniejów nauczycielom, działaczom; wręczono
odznaczenia PZM.
Kulminacyjnym wydarzeniem było zorganizowane w dniu 13 stycznia 2018 r. uroczyste spotkanie
zamykające obchody 40-lecia Turniejów, w którym udział wzięli: Prezes PZM, członkowie Krajowego
Komitetu Organizacyjnego Turniejów, członkowie GK BRD, byli sędziowie główni Turniejów Marek
Konkolewski, Mariusz Wasiak, były Przewodniczący GK BRD Andrzej Rajchert, wójtowie z gmin
będącymi współorganizatorami ubiegłorocznych Finałów oraz nauczyciele, którzy w minionych latach
uczestniczyli i przygotowywali uczniów do udziału w Turniejach.
Podczas uroczystego spotkania w gronie przyjaciół wspominano minione lata. Z tej okazji PZM wydał
publikację Jerzego Pecyny i Marcina Sztuki pt. „40 lat Ogólnopolskich Turniejów Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym (1977-2017)”, Publikacja ta trafiła do Biblioteki Narodowej i Bibliotek
Uniwersyteckich.
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2. RATOWNICTWO DROGOWE
Blisko 45 lat temu w Polskim Związku Motorowym zaczęli działać Ratownicy Drogowi PZM.
Na koniec 2018 r. jest: 1.733 Ratowników Drogowych oraz 136 Instruktorów Ratownictwa
Drogowego. Część z nich odbyła dodatkowe przeszkolenie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy zdobywając uprawnienia państwowe - tytuł Ratownika.
W 2018 roku przeszkolono w PZM kilkaset osób. Podczas organizowanych imprez, happeningów,
pokazów, Ratownicy Drogowi uświadamiali potrzebę znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy.
Uczestniczyli też w różnego rodzaju imprezach masowych, jak np.: Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, maratony, spotkania młodych Lednica, Poznańska Pielgrzymka na Jasną Góręzabezpieczając je przedmedycznie. Prowadzono całoroczną akcję pn. „Pierwsza pomoc to łatwe - nie
bój się ratować życia innym” oraz konkursy bezpieczne wakacje.
W ramach tego typu imprez organizowane były atrakcyjne pokazy ratownicze lub stoiska, które
stanowiły punkty informacji i instruktażu. Od 40 lat Ratownicy Drogowi pomagają poszkodowanym
w wypadkach drogowych, dając rannym szansę na uratowanie zdrowia i życia.
XVII Mistrzostwa Polski Ratowników Drogowych PZM
W dniach 14 – 16 września 2018. na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyły się XVII
Mistrzostwa Polski Ratowników Drogowych Polskiego Związku Motorowego, których organizatorem, na
zlecenie GK BRD, był Automobilklub Polski, a Centrum Szkolenia Policji pełniło rolę współorganizatora.
Do rywalizacji przystąpiło 14 załóg, które zacięcie walczyły o zdobycie mistrzowskiego tytułu. Podczas
zawodów uczestnicy udzielali pierwszej pomocy na miejscu symulowanego zdarzenia drogowego,
dbając jednocześnie o bezpieczeństwo osób biorących udział w akcji. Mieli oni również możliwość
sprawdzenia swoich umiejętności na autodromie podczas testów Stewarta oraz wykonując resuscytację
krążeniowo – oddechową na fantomie. Wśród zawodników przeprowadzono również test wiedzy
z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem
mistrzostw jest doskonalenie umiejętności ratowniczych. Ich uczestnicy mieli także możliwość wymiany
doświadczeń i poszerzenia kompetencji w tym zakresie. Każdy z uczestników wykazał się dużą wiedzą
i umiejętnościami, niezbędnymi przy niesieniu pomocy poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych.
3. Tradycyjnie jak od wielu lat PZM aktywnie włączył się w obchody:
- Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - maj,
- Światowego Dnia Pierwszej Pomocy - wrzesień,
- Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych - listopad.
W całym kraju byliśmy pomysłodawcami i organizatorami happeningów, festynów, konkursów
i konferencji promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
4.
Podczas przeprowadzanych imprez PZM przypomina społeczeństwu przepisy ruchu drogowego oraz
propaguje wprowadzane zmiany. Na początku września działacze propagują w całym kraju zagadnienia
bezpiecznego poruszania się po drogach najmłodszych uczniów. Organizowano Konkursy „Bezpieczna
droga do szkoły, konkurs scenek „Bezpieczny Przedszkolak”. Prowadziliśmy akcje „Przez zabawę do
bezpieczeństwa” i „Jestem bezpieczny na drodze”.
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5.
Od wielu lat Główna Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 11 listopada przeprowadza
Ogólnopolski Rajd Seniora. Uczestnicy biorą udział w próbach oraz wysłuchują pogadanek psychologa,
policjanta z prewencji i drogówki oraz Ratowników Drogowych PZM. Impreza jest nie tylko integracją,
ale jest m.in. przypomnieniem zasad ruchu drogowego. Wykonawcą tego Rajdu od początku jego
istnienia jest Automobilklub Wielkopolski.
6.
Już po raz drugi Komisja włączyła się w ogólnopolską kampanię Policji poświęconą oświetleniu
pojazdów. Pomagano przeprowadzić brifingi prasowe, a zmotoryzowani mogli na naszych Stacjach
bezpłatnie sprawdzić oświetlenie i ustawić światła. Kampania prowadzona była w grudniu 2018 r.
Dużym zainteresowaniem cieszył się Konkurs promujący bezpieczną jazdę wśród kierowców w wieku
18-24 lat. Ta grupa wg statystyk LG Policji to kierowcy, którzy są sprawcami największej liczby
wypadków.
PZM wspólnie z KG Policji opracował i wydał w wielotysięcznym nakładzie ulotkę „Bezpieczna
Autostrada” W ulotce przypominamy podstawowe przepisy ruchu drogowego oraz zasady
bezpiecznego korzystania z dróg / zwłaszcza autostrad i dróg ekspresowych/.
Ulotka była chętnie przyjmowana przez kierowców i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
7.
W zakresie ochrony zmotoryzowanych Polski Związek Motorowy brał czynny udział w konsultacjach
społecznych i opiniowaniu otrzymywanych projektów aktów prawnych związanych z bezpieczeństwem
w ruchu drogowym. Działania te odbywały się w ramach współpracy z Krajową Radą Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego.
8.
W prowadzonej Fundacji Polskiego Związku Motorowego oraz prowadzonej przez Automobilklub
Wielkopolski Poradni Kierowców i Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych poszkodowani mogli
liczyć na pomoc, między innymi w postaci bezpłatnych porad.
9.
Dzięki zaproszeniu przez Zarząd Okręgowy PZM w Opolu PZM jak co roku uczestniczył w Festiwalu
Ekoenergetyki, mając możliwość zapoznania się z alternatywnymi źródłami energii, nowymi
technologiami i nowoczesnymi rozwiązaniami w motoryzacji. Przy tej okazji GK BRD zorganizowała
naradę z Przewodniczącymi OK BRD i członkami Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turniejów
poświęconą podsumowaniu działalności, omówieniu propozycji zmian regulaminu turniejów BRD,
wymianie doświadczeń, omówieniu kierunków działań w bieżącej kadencji.
Członkowie PZM jako wolontariusze krzewiąc zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego
i pierwszej pomocy uczestniczyli w kilku tysiącach imprez, festynów, turniejów, etc. na terenie naszego
kraju.
10.
GK BRD w grudniu przekazała wszystkim Zarządom Okręgowym sengoogle i alkogogle, które będą
pomocne podczas prowadzonych działań.
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Działania PZM w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym są w wielu dziedzinach powtarzalne.
Z tego względu sprawozdanie za 2018 rok jest uzupełnieniem sprawozdań za ubiegłe lata minionej
kadencji.
Organizowane Turnieje, Konkursy, imprezy, szkolenia, pomoc zmotoryzowanym, akcje kontroli stanu
pojazdów, happeningi festyny - to tylko część realizowanych zadań, których koordynatorem jest Głowna
Komisja BRD.
Nasze działania nie byłyby możliwe bez współpracy z wieloma służbami, instytucjami, władzami
administracyjnymi i samorządowymi którym za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

70

Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych PZM
W 2018 r, Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych pracowała w następującym składzie:
Bartosz Balicki
Jakub Zawadzki
Barbara Fijałkowska
Erwin Meisel
Robert Piętka

przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
członek
członek

W okresie sprawozdawczym posiedzenia GKPZ odbyły się:
w styczniu w Wierchomli (spotkanie GKPZ, spotkanie środowiskowe)
w grudniu w Ołtarzewie (spotkanie środowiskowe, zakończenie sezonu)
Dodatkowo w grudniu odbyły się spotkania środowiskowe poszczególnych podkomisji: rajdów, sportu
i motocykli, na których omówiono sprawy bieżące oraz plany na przyszłość.
W strukturach GKPZ działają następujące podkomisje:
Podkomisja ds. rajdów
Podkomisja ds. legislacji
Podkomisja ds. motocykli
Podkomisja ds. sportu
Podkomisja techniczna
Podkomisja promocji

przewodniczący Jakub Zawadzki
przewodniczący Paweł Rożen
przewodniczący Robert Piętka
przewodniczący Erwin Maisel
przewodniczący Marek Gacek
przewodniczący Kamil Pawłowski

W roku 2018 delegaci GKPZ uczestniczyli w następujących wydarzeniach międzynarodowych:
FIA - posiedzenia komisji historycznej oraz podkomisji sportu historycznego.
FIVA- Walne Zgromadzeniu FIVA na Gibraltarze oraz nasz delegat obserwował międzynarodowy
rajd w Rumunii.
Uroczyste zakończenie sezonu GKPZ odbyło się 1 grudnia w hotelu Lamberton w Ołatrzewie.
W kolacji galowej i wręczeniu pucharów uczestniczyło ponad 160 osób, uhonorowano 100 osób
– zwycięzców trzech cykli GKPZ. Uroczystość wręczenia pucharów poprzedziły spotkania
poszczególnych podkomisji z zawodnikami.
Podkomisja ds. rajdów.
W roku 2018 w kalendarzu GKPZ znalazło się 8 rund MPPZ samochodowych, wszystkie rundy się
odbyły. Rajd w Bielsku Białej był wpisany do międzynarodowego kalendarza FIVA i 40% uczestników
stanowili goście z zagranicy. W całym cyklu zostało sklasyfikowanych 125 zrzeszonych w PZM
zawodników z 20 klubów. Odnotowaliśmy wzrost liczby zawodników o 4%. Na wszystkich rundach
był obecny obserwator GKPZ, z każdej rundy został sporządzony szczegółowy raport.
Podkomisja motocykli
W sezonie 2018 odbyło się 7 rund Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych w kategorii motocykli.
Swoich zawodników wystawiło 28 klubów zrzeszonych w PZM i kilkanaście które jeszcze nie są
członkami PZM ale wyrażają chęć przystąpienia lub są na etapie spełniania wymogów formalnych.
Łącznie sklasyfikowano 148 zrzeszonych zawodników co stanowi wzrost w stosunku do roku
ubiegłego o 8%.
Na wszystkich rundach był obecny obserwator GKPZ, z każdej rundy został sporządzony
szczegółowy raport.
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Podkomisja ds. sportu
W sezonie 2018 zaplanowano 7 rund, wszystkie rundy się odbyły.
Dwie rundy odbyły się podczas Rajdu Polski Historycznego w Krakowie.
W sezonie sklasyfikowano 19 zrzeszonych zawodników reprezentujących 9 klubów, co stanowi spory
spadek w stosunku do roku ubiegłego. Niska frekwencja wynikała z niejasności regulaminowych,
które nie pozwoliły na sklasyfikowanie wszystkich uczestników cyklu.
Problemy regulaminowe zostały wyjaśnione i sytuacja powinna wrócić do normy, cykl powinien się
nadal rozwijać.
Na wszystkich rundach był obecny obserwator GKPZ, z każdej rundy został sporządzony
szczegółowy raport.
Podkomisja ds. legislacji
Raport z prac podkomisji ds. legislacji przy Głównej Komisji Pojazdów Zabytkowych PZM za rok 2018

1. W lutym 2018 roku do Rządowego Centrum Legislacji trafiły dwa projekty zmian w zakresie:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych
czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów
dokumentów w tych sprawach i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające
rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic
rejestracyjnych (odpowiednio projekty numer 189 i 188), które dotyczą: a) obowiązku
dostarczenia przy rejestracji pojazdu zabytkowego opinii rzeczoznawcy o spełnieniu kryteriów
wymaganych dla pojazdu zabytkowego, oraz b) lekka modyfikacja w zakresie nadawania
numerów identyfikacyjnych pojazdów dla pojazdów, które fabrycznie ich nie posiadały (numer
VIN 17 znakowy). Prace nad projektami zostały wstrzymane w maju 2018 roku i na dzień
dzisiejszym nie są kontynuowane.
W przekonaniu Komisji proponowane rozwiązania nie są do końca trafne, gdyż opinia
rzeczoznawcy powinna być przedstawiana dopiero na etapie procedury uzyskiwania wpisu do
ewidencji a nie na etapie rejestracji. Brak takiej opinii lub opinia negatywna stanowiłaby wtedy
podstawę odmowy wpisu do ewidencji.

2. Usztywnienie stanowisk WKZ w zakresie wpisywania do ewidencji pojazdów minimum 30 lat.
Temat dyskusyjny: z punktu widzenia właściciela pojazdu 25-letniego jest to rozwiązanie
korzystne, zaś punktu widzenia entuzjastów pojazdów zabytkowych pojazdy 25 letnie na tyle
mało różnią się od pojazdów współczesnych, że usztywnienie kryteriów może być odbierane jako
pozytywne. Niemniej jednak zdaniem Komisji kierowanie się kryterium wieku, jako jednym
z głównych kryteriów ocennych nie jest trafne.
3. Dokonane w roku 2018 zmiany w przepisach dot. przeglądów samochodów nie dotyczyły
pojazdów zabytkowych, Należy się jednak liczyć się z tym, że rejestracje tzw. Youngtimerów będą
w przeciągu kilku następnych lat napotykały na trudności w związku z tendencją eko
i zaostrzaniem przepisów w całej Unii E. z tym związanych.
4. W 2018 roku zaczęły funkcjonować zmienione przepisy dotyczące ochrony zabytków (głównie
nieruchomych). Zwiększyły się kary (np. maksymalna grzywna za zniszczenie zabytków do 500
tyś zł), wprowadzono dotacje na remonty obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.
Przyznano szersze kompetencje Głównemu Konserwatorowi Zabytków (GKZ) który będzie miał
większy wpływ na powoływanie wojewódzkich konserwatorów zabytków i ujednolicanie ich
praktyki. Można tu dostrzec szansę dla środowiska pojazdów zabytkowych i pomocy przy
zmianach kryteriów ocennych, gdyż GKZ ma prawo wydawać merytoryczne wytyczne.
Od 1 stycznia 2018 roku funkcjonuje Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, w którym
gromadzone są środki na ratowanie zabytków. Bardzo pozytywnie należy ocenić to działanie.
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5. Sprawy FIVA
a) zaangażowanie na szczeblu centralnym (UE, Parlament UE) oraz na szczeblach lokalnych
w zapewnienie możliwości zwolnienia/zminimalizowania opłat emisyjnych dla pojazdów
zabytkowych oraz dbanie o możliwość zagwarantowania wjazdu do stref niskiej emisji spalin - dla
pojazdów zabytkowych, gdyż pojazdy zabytkowe ze względu na sposób eksploatacji (a biorąc pod
uwagę dodatkowo ich wkład w zachowanie dorobku kulturowego/świadectwa technik - są małym
zagrożeniem dla środowiska. Obecnie jest 13 miast, które zaczynają wprowadzać zakaz ruchu
samochodowego w tych strefach, przy czym: Madryt chce wprowadzić ruch pojazdów tylko
w niektóre dni, (ścisłe centrum), Oslo chce, aby do 2019 r. ograniczyć do minimum ruch pojazdów
i zwiększać tę tendencję do całkowitego zakazu w przyszłości, Oksford dąży do utworzenia
pierwszej na świecie strefy zerowej emisji z zakazem ruchu samochodów na benzynę, Podobnie,
jak w Paryżu burmistrz Londynu chce, aby do 2020 r. miasto wprowadziło zakaz używania
samochodów z silnikiem wysokoprężnym. Miasto Meksyk ma nadzieję zakazać wjazdu około
dwóm milionom samochodów do centrum miasta.
b) Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE C 395/12 powód "Vnuk" jako impuls zmian
w przepisach dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych: obawy o to, że każda impreza
motorowa może być uzależniona od objęcia ubezpieczeniem przez Ubezpieczyciela (wysokie
koszty i niechęć towarzystw ubezpieczeniowych do obejmowania takim ubezpieczeniem imprez
wysokiego ryzyka z udziałem pojazdów o dużej wartości) to zdaniem Komisji groźba realna.
Ponadto odosobnione, ale pojawiające się w doktrynie tezy, iż pojazd znajdujący się na terenie
otwartym, np. parkingu podziemnym lub parkingu naziemnym publicznym (nie w garażu
prywatnym) powinny być ubezpieczone (niewielkie zagrożenie),
Podsumowując, rok 2018 był rokiem względnie spokojnym. Może cieszyć nadanie szerszych
uprawnień Głównemu Konserwatorowi Zabytków i merytoryczne zmiany w przepisach dotyczących
ich ochrony. W sprzyjających okolicznościach jesteśmy w stanie w roku 2019 pokusić się o zmianę
kryteriów ocennych dla pojazdów zabytkowych przy wykorzystaniu GKZ i jego kompetencji.
Działania Marketingowe
Zrealizowane zadania:
-

rozbudowa i stała aktualizacja strony www, codzienne informacje na temat imprez PZM:
relacje, galerie, zapowiedzi.
aktualizacja fanpage GKPZ na Facebooku,
kontynuowanie współpracy z portalami autoklub.pl, rajdy24.pl,
koordynacja współpracy organizatorów oraz GKPZ z patronami medialnymi,
rozpoczęcie nowego programu pomagającego organizatorom w propagowaniu cyklu MPPZ
(nowe logotypy, grafiki, spójny przekaz medialny),
umieszczenie kilku artykułów w Biuletynie PZM
obecność GKPZ na targach w Warszawie oraz Poznaniu

GKPZ w 2018 roku kontynuowała współpracę z portalem autoklub.pl. Jest to jeden z najbardziej
popularnych serwisów internetowych piszących o sportach motorowych w Polsce. Pojazdy
zabytkowe mają osobny dział redagowany przez PZM. Wszelkie teksty pojawiające się na portalu są
autorstwa GKPZ PZM.
Kontynuowano także współpracę z portalem rajdy24.pl. Jest to portal konkurencyjny do autoklub.pl.
Teksty są tam wysyłane drogą mailową i wstawiane na portal poprzez redaktorów portalu.
Kontynuowano współpracę z patronatami medialnymi - redakcjami Automobilisty i ClassicAuto.
W ramach tych umów przed każdą rundą w obu czasopismach ukazywały się zapowiedzi, następnie
relacje. Jak zawsze na koniec sezonu pojawił się artykuł podsumowujący rok 2018.
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W sezonie 2018 pozyskano kolejny patronat medialny, tym razem od magazynu Motocyklista.
Współpraca rozpocznie się wraz z początkiem sezonu 2019.
W sezonie 2018 stworzono kilka artykułów do Biuletynu PZM m. in. na temat sytuacji w MPPZ
w połowie sezonu, Rajdzie Polski Historycznym oraz o targach Retro Motor Show w Poznaniu.
Profil GKPZ na FaceBook’u „POJAZDY ZABYTKOWE PZM” zyskał już prawie 6800 „fanów”. Liczba
ta wciąż rośnie. Informacje z świata zabytkowej motoryzacji pojawiają się w sezonie codziennie,
w tym także relacje na żywo z najważniejszych wydarzeń.
Częste wpisy na stronie www.pzm.pl przyniosły wymierne efekty. Rozbudowana podstrona Pojazdy
Zabytkowe uzyskuje znacznie lepsze wyniki niż w poprzednich latach, szczególnie podczas sezonu.
Oprócz zapowiedzi, relacji i galerii pojawiają się także relacje niemal na żywo z najważniejszych
wydarzeń.
Rozpoczęto przygotowania do zmiany logo MPPZ i MPHRR, grafik i innych symboli. Zmiany mają na
celu pomóc organizatorom w promowaniu imprez oraz w samej ich organizacji, zaś same Mistrzostwa
mają zyskać nowy charakter i rozpoznawalność.
GKPZ PZM była obecna na targach Warsaw Oldtimer Show organizowanych w maju w Nadarzynie
w halach Ptak Warsaw Expo. Osobne stoisko przyciągnęło mnóstwo zwiedzających. GKPZ PZM
prezentowało kilka pojazdów: przedwojennych, sportowych, produkcji polskiej i zagranicznej. Drugą
imprezą były listopadowe targi Retro Motor Show na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich. Tam GKPZ PZM była obecna na stoiskach Automobilklubu Wielkopolskiego, który
stworzył kilka stoisk tematycznych.
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Główna Komisja Caravaningu PZM
W roku 2018 Główna Komisja Caravaningu pracowała w następującym składzie:
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
członek
członek

Dariusz Jajko
Piotr Pelka
Marcin Turko
Jerzy Bebak
Janusz Reliszko

Zgodnie z &10 pkt.1 regulaminu GKC w roku 2018 odbyła 4 protokołowane posiedzenia, natomiast
między posiedzeniami sprawy, wymagające decyzji GKC były podejmowane przy pomocy środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Ilość posiedzeń
4

Rok
2018

Ilość podjętych decyzji
12

Imprezami centralnymi koordynowanymi bezpośrednio przez GKC są:
-

Caravaningowe Mistrzostwa Polski PZM,
Młodzieżowy Konkurs Caravaningowy PZM,
Konkurs Aktywności Turystycznej PZM.

Statystyka centralnych imprez w 2018 rok wygląda następująco:
Caravaningowe Mistrzostwa Polski PZM
Rok

Ilość rund

Liczba sklasyfikowanych zawodników

Liczba sklasyfikowanych klubów

2018

3

162

13

Data

Nazwa imprezy

Organizator

Miejsce

20 - 22.04.2018
30 - 31.05.2018
21 - 23.09.2018

I Runda CMP
II Runda CMP
III Runda CMP

Śląski Klub Motorowy
Automobilklub Sudecki
Śląski Klub Motorowy

Krasiejów
Świdnica
Stare Olesno

Młodzieżowy Konkurs Caravaningowy PZM
Rok

Ilość rund

Liczba sklasyfikowanych zawodników

2018

3

38

Data
20 - 22.04.2018
30 – 31.05.2018
21 - 23.09.2018

Nazwa imprezy
I Runda MKC
II Runda MKC
III Runda MKC

Organizator
Śląski Klub Motorowy
Automobilklub Sudecki
Śląski Klub Motorowy
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Miejsce
Krasiejów
Świdnica
Stare Olesno
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Konkurs Aktywności Turystycznej PZM
Liczba sklasyfikowanych załóg
22

Rok
2018

Poza imprezami centralnymi w sezonie 2018 roku zostało zorganizowanych 36 imprez turystyki
caravaningowej, w których uczestniczyli członkowie PZM.
15 imprez o randze ogólnopolskiej, 9 o randze okręgowej oraz klubowej. Ponadto, na bilans roku
2018 składa się 12 imprez rangi międzynarodowej, w tym: FICC Rally, Europa Rally, Adria Rally,
Dahlie Rally, zloty wycieczkowe i wypoczynkowe organizowane przez PZM Travel.
W sezonie 2018 odbyła się kolejna edycja Pucharu Śląska w Jeździe Samochodem z Przyczepą
oraz Puchar Śląska w Jeździe Sprawnościowej Pań. Organizatorem imprezy był Klub Motorowy
Górników „Jarząbek” z Jastrzębia Zdroju. Zawody cieszą się coraz większym zainteresowaniem
wśród uczestników, bowiem na zlot przybyło ponad 223 osoby.
Szkolenia
GKC w 2018 roku zorganizowała naradę szkoleniową dla komandorów, organizatorów imprez
ogólnopolskich. Spotkanie odbyło się w siedzibie ZO w Katowicach.
Współpraca z Biurem PZM Travel.
Stała współpraca GKC z Biurem PZM Travel przełożyła się na zrealizowanie wielu ciekawych ofert
w postaci zlotów caravaningowych, wycieczkowych, skierowanych do turystów zrzeszonych w PZM
jak również do turystów indywidualnych.
Imprezy 2018 roku organizowane przez PZM Travel przy współpracy z GKC PZM:
11.05 – 17.05.2018
17.05 – 21.05.2018
21.05 – 23.05.2018
21.05 – 24.05.2018
23.06 – 30.06.2018
27.07 - 04.08.2018
30.08 – 03.09.2018

PZM Travel
PZM Travel
PZM Travel
PZM Travel
PZM Travel
PZM Travel
PZM Travel

Zlot wycieczkowy
57.Europa Rallye
Zlot wycieczkowy
Zlot wycieczkowy
19.Adria Rally
87.FICC Rally
22.Dahlie Rally

Włochy
Włochy
Włochy
Włochy
Chorwacja
Niemcy
Słowacja

PZM Travel na wniosek GKC PZM bezprowizyjnie prowadzi działania mające na celu ułatwienie
turystom zrzeszonym w PZM zgłaszanie się na imprezy międzynarodowe organizowane w ramach
przynależności do FICC.
W 2018 roku dotyczyło to wyjazdów na następujące imprezy:
27.07 - 04.08.2018
17.05 –
21.05.2018
23.06 –
30.06.2018

87.FICC Rally

PZM Travel

Niemcy

57.Europa Rallye

PZM Travel

Włochy

19.Adria Rally

PZM Travel

Chorwacja

Poprzez Biuro PZM Travel turyści caravaningowi PZM mają możliwość zaopatrywać się między
innymi w karnety CCI, które uprawniają do zniżek na campingach w Europie. Karnety CCI sprzedane
w 2018 roku w ilości ponad 550 szt. świadczą o dużym zainteresowaniu usługami świadczonymi
przez PZM Travel. Ponadto biuro prowadzi stronę internetową, na której dostępna jest usługa
umożliwiająca otrzymanie informacji o warunkach drogowych, przepisach oraz innych ważnych
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informacjach dla zmotoryzowanych. Ta
zainteresowaniem wśród subskrybentów.

forma

przekazu

informacji

cieszy

się

dużym

Dahlie Rallye
W 2018 roku zlot z cyklu Dahlie Rallye został zorganizowany przez słowacki klub Slovenská
Asociácia Campingu a Caravaningu na terenie campingu w Pieninach. Zlot odbył się w górskim
terenie, co dodatkowo uatrakcyjniło pobyt zagranicznych gości. Podczas zlotu odbyło się posiedzenie
Prezydium Dahlie. Wybrano nowego Prezydenta, którym został kol. Lubomir Kotras ze Słowacji. Na
funkcję wiceprezydenta został wybrany przedstawiciel PZM kol. Stanisław Reterski. W trakcie
posiedzenia omawiano wiele tematów związanych z turystyką caravaningową. Ustalono, że w 2020
roku PZM będzie organizatorem 24. Dahlie Rally w Polsce.
ADRIA Rallye
Międzynarodowy zlot turystów caravaningowych organizowany od 19 lat w Chorwacji cieszy się
dużym zainteresowaniem polskich turystów caravaningowych. Przedstawiciele PZM od wielu lat są
widoczną grupą turystów, uczestniczących w tych spotkaniach. W 2018 roku było to ponad 30 załóg.
W trakcie zlotów regularnie co roku organizowane są spotkania reprezentantów Klubów
uczestniczących w tych imprezach. Grupę polską prowadził kol. Paweł Matwiński.
EUROPA Rallye
W roku 2018 zlot z cyklu Europa Rallye zorganizowano we Włoszech w miejscowości San Vincenzo.
Organizatorem był A.C.T. Italia Federazione. W zlocie uczestniczyło 32 załogi reprezentujące PZM.
Warto zauważyć, że pod względem liczby załóg byliśmy trzecim krajem, a w klasyfikacji łącznie
przejechanych kilometrów tj. 51776 km polska grupa zajęła 1 miejsce. Grupę polską prowadził kol.
Piotr Pelka.
FICC Rallye
Tegoroczny Światowy Zlot F. I. C. C. Rallye odbył się w miejscowości Paaren im Glien k/Berlina
Organizatorem był niemiecki klub caravaningowy DCC. Udział wzięły792 załogi z całego świata,
między innymi z Japonii i Chin. Z polski przybyło 9 załóg. Komandorem grupy PZM był kol. Jerzy
Bebak.
Budżet
Budżet GKC PZM na rok 2018 wynosił 55.000 zł i jak co roku został w całości wykorzystany.
Współpraca partnerska spoza PZM
Współpraca GKC PZM z firmami z branży caravaningowej odnosi coraz większe korzyści dla
wizerunku PZM. Niedawne nawiązanie współpracy z Grupą Elcamp z Krakowa przyczyniło się do
współorganizacji kolejnych imprez w 2018 roku. Jako pierwszy tego typu, zimowy zlot w kalendarzu
GKC PZM był Ogólnopolski Zlot Caravaningowy „Camp&Ski” w Świeradowie Zdroju, oraz
Ogólnopolski Zlot Caravaningowy „Mazurskie Piekiełko” w miejscowości Ryn na Mazurach.
Tematyką obu imprez było wspólne uprawianie sportu. W Świeradowie była to jazda na nartach,
a w Rynie żeglarstwo.
Międzynarodowe zloty caravaningowe na terenie PTAK Warsaw Expo stały się już tradycją i na stałe
zagościły w kalendarzu GKC PZM, bowiem w październiku 2018 kolejny raz podjęto się pomocy
w współorganizacji zlotu przy targach Camper Caravan Show. Zlot był największym wydarzeniem
caravaningowym w 2018 roku, w który zaangażowany był PZM. Uczestniczyło w nim 314 załóg,
razem 923 osoby. Wiceprezes Arkadiusz Sąsara uczestniczył w oficjalnym otwarciu wydarzenia,
symbolicznie przecinając wstęgę razem z między innymi z Ministrem Sportu i Turystyki, Panią
78

Główna Komisja Caravaningu PZM
Ambasador USA w apolsce, Prezesem Zarządu Ptak Warsaw Expo, właścicielem Ptak Warsaw
Expo.
Podsumowanie sezonu 2018
Ogólnopolskie podsumowanie sezonu turystyki caravaningowej za 2018 rok zostało zorganizowane
przez Zarząd Okręgowy PZM Katowice, łącznie z podsumowaniem sezonu w ZO. W trakcie
wspólnego podsumowania zostały wręczone trofea zawodnikom i klubom, które sklasyfikowane
zostały w pierwszej szóstce klasyfikacji generalnych.
GKC PZM w latach 2015-2018
−
−
−
−

Koordynowanie, obserwacja i zmiany w regulaminach CMP i MKC PZM, dostosowujące je do
wymagań uczestników. Jak dotychczas wszelkie zmiany są pozytywnie przyjmowane przez
turystów i w 2018 roku miały wpływ na znaczny wzrost udziału uczestników zlotów w CMP,
Udział członków we wszystkich imprezach centralnych oraz znaczących międzynarodowych,
Obserwuje się spadek liczby klubów, które w rzeczywisty sposób aktywizują członków do
uprawiania turystyki caravaningowej. Zauważa się przy tym, że członkowie PZM zmieniają
przynależność klubową z klubów małych, na większe i aktywniejsze,
W związku z obserwowanym spadkiem zainteresowania turystyką zorganizowaną PZM na rzecz
wyjazdów indywidualnych, GKC PZM podejmuje skuteczne kroki mające na celu rozszerzenie
działalności wychodzącej poza struktury PZM. W związku z tym utrzymuje się współpracę z PTAK
Warsaw Expo, dzięki której od czterech lat PZM widoczny jest na jednej z największych imprez
turystycznych w Europie, będąc tym samym współorganizatorem największych w Polsce zlotów
caravaningowych przy targach. Kolejne korzyści dla turystów oraz wizerunku PZM przynosi
współpraca z Grupą Elcamp, z którą organizowane są ogólnopolskie zloty caravaningowe,
między innymi zimowy zlot w Świeradowie czy zlot w Rynie. Współpraca z wydawnictwem Polski
Caravaning oraz CampRest pozwala istnieć na rynku branżowych czasopism w kraju. Nowy
partner, firma BENIMAR z którą trwają rozmowy jest przedstawicielem na Polskę producenta
hiszpańskich kamperów. Oferta ma zostać skierowana do wszystkich członków PZM.

Analizując całość zrealizowanych projektów trzeba mieć świadomość, że najbliższa przyszłość to
dostosowywanie działań GKC PZM do zmieniających się warunków uprawiania turystyki
caravaningowej w kraju i za granicą.
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Zespół Torów i Tras
W 2018 r. Zespół Torów i Tras pracował w następującym składzie:
Marian Zupa
Marek Hejnar
Janusz Marnik
Piotr Kuciak

przewodniczący
wiceprzewodniczący
członek
członek

Z zespołem współpracował Robert Jaromin
Zespół Torów i Tras w 2018 roku odbył dwa posiedzenia
Jednym z priorytetów w jego działaniach w 2018 roku było pozyskanie i przeszkolenie kandydatów
na inspektorów dla poszczególnych dyscyplin w sportach motorowych.
06/07.04.2018 posiedzenie Zespołu w Słomczynie
Pierwsze posiedzenie odbyło się podczas zawodów rallycross na torze w Słomczynie.
Wybór miejsca i terminu tego posiedzenia był podyktowany troską o tę tak dynamicznie rozwijającą
się konkurencje, jaką jest rallycross. Zespół chciał ocenić, czy dotychczas przyjęte wymogi dla tej
konkurencji, w tym szczególnie sprawy bezpieczeństwa są wystarczające.
Dwa dni obserwowania zawodów pod tym kątem utwierdziły członków Zespołu w przekonaniu że
dotychczasowe wymogi regulaminowe na tym etapie rozwoju tej konkurencji zapewniają duży
stopień bezpieczeństwa zawodnikom, kibicom i osobom funkcyjnym.
Na posiedzeniu została przedstawiona informacja nt realizacji wykorzystania budżetu za 2017 rok
i został przedstawiony budżet na 2018.
Po raz kolejny wynikła sprawa pozyskania do Zespołu kandydatów na inspektorów torów. Niestety
w dalszym ciągu brak zainteresowania uzyskaniem uprawnień inspektora. Liczymy że nowo
powołane komisje w 2019 r. same dołożą starań i wytypują z swojego grona potencjalnych
kandydatów, którzy będą chcieli się szkolić w tym kierunku i po pozytywnym zweryfikowaniu zasilić
skład zespołu.
Przy omawianiu torów motocrossowych poruszono temat nowo tworzącej się konkurencji na
motocyklach Pit bike. Jest to motocykl uniwersalny, który może mieć zastosowanie w takich
konkurencjach jak; Motocross, Super- Moto i Cross-Country. Budowa tego motocykla nie pozwala
na stosowanie go na klasycznych torach motocrossowych i torach do Super -Moto. Mamy informacje,
że są czynione próby wykorzystania tych motocykli dla początkujących zawodników sportu
motocyklowego Zespół oczekuje od GKSM-u informacji, czy motocykle zostaną wykorzystane w w/w.
konkurencjach. Jeżeli będzie taka potrzeba to Zespół przygotuje warunki homologacyjne dla potrzeb
odbiorów torów, na których mogłyby być organizowane zawody dla zawodników startujących na tego
typu motocyklach.
Jeśli chodzi o pozostałe konkurencje w sportach motocyklowych, czy samochodowych Zespół nie
ma żadnych informacji o wprowadzeniu uzupełnień do obowiązujących wymogów.
24/25.11.2018 posiedzenie Zespołu w Rydzynie
Poruszono temat konkurencji Super Moto, Powszechnie znanym faktem jest, że. w Polsce nie mamy
typowych torów do uprawiania tej konkurencji, a jedynie wykorzystywane są istniejące tory
kartingowe. Nie zawsze strefy bezpieczeństwa. które wystarczą dla zawodów kartingowych są
wystarczające dla zawodów Super Moto. szczególnie, że w tej konkurencji już tytułem próby
wykorzystuje się łatwo dostępne, tanie motocykle typu Pit bike Dlatego też wszyscy inspektorzy

Zespół Torów i Tras
dokonujący odbioru toru podczas inspekcji muszą zwrócić szczególną uwagę, czy istniejące na
danym obiekcie zabezpieczenia są wystarczające dla przeprowadzenia zawodów Super Moto.
Dokonano również oceny już wykonanych inspekcji i została przedstawiona lista torów, które mogą
być wykorzystane do organizacji zawodów dla tej grupy motocykli.
Ponadto zostały
i kartingowym.

przedyskutowane

zaktualizowane

dokumenty

w

sporcie

motocyklowym

Podczas posiedzenia dokonano również oceny wszystkich wykonanych inspekcji i omówiono
zgłaszane przez organizatorów zawodów wnioski i uwagi.
Kontynuując temat poruszony na posiedzeniu w Słomczynie, najwięcej czasu przeznaczono na nowo
tworzącą się konkurencję, jaką są Pit bike. Sprawa dotyczy opracowania wytycznych dla torów dla
tej konkurencji. Po zgłoszeniu przez GKSM wniosku i uzyskaniu informacji, w jakiej formie będą
odbywać się zawody i treningi, zespół przygotuje stosowne wytyczne dla budowy torów dla tej
konkurencji
Poza członkami zespołu w posiedzeniu w Rydzynie uczestniczył inspektor Robert Jaromin. W ciągu
roku kol. Jaromin dokonywał kilka inspekcji i miał sporo spostrzeżeń i uwag ważnych w pracach
Zespołu
Najwięcej inspekcji przeprowadzono w związku z homologacją torów motocrossowych.
W kilku przypadkach wydano zgodę na organizację tylko jednych zawodów.
W przypadku uzupełnienia dokumentacji i/lub wprowadzenia wymaganych poprawek na torze, i po
wykonaniu ponownej inspekcji, zostaną wydane licencje z określonym terminem ważności.
Trasy dla wyścigów górskich były pod stałą kontrolą inspektorów i podczas każdych zawodów był
obecny przedstawiciel ZTT, który miał za zadanie skontrolowanie wykonania zaleceń związanych
z bezpieczeństwem i poinformowania organizatora czy zawody mogą zostać przeprowadzone.
Ostatnim tematem spotkania było przedstawienie propozycji wysokości opłat za inspekcje oraz
została uzupełniona tabelka opłat za wykonanie czynności homologacyjnych toru dla Pit-bike.
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Zespół ds. Rzeczoznawstwa PZM
W 2018 r. Zespół ds. Rzeczoznawstwa PZM
Zbigniew Żebrowski
Dariusz Kałwa
Dariusz Skrzypczyk
Janusz Szcześniak
Maciej Szurkowski

przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
członek
członek

W 2018 roku odbyły się 2 zebrania Zespołu: 18.07.2018 roku i 18.12.2018 roku. Zespół kontynuował
realizację programu działania przyjętego na początku kadencji. Pomiędzy posiedzeniami
komunikowano się drogą elektroniczną.
Członkowie Zespołu wraz z kierownikiem PZM CCR przeprowadzili, jak co roku przegląd programu
certyfikacji rzeczoznawców samochodowych. Celem przeglądu było potwierdzenie spójności
certyfikacji rzeczoznawców samochodowych z obowiązującymi aktami prawnymi. W wyniku
przeglądu nie przewiduje się zmiany zakresu i poziomu certyfikacji rzeczoznawców samochodowych.
Zakres certyfikacji rzeczoznawców samochodowych wynika z obowiązujących aktów prawnych
i określony jest w dokumentacji systemu certyfikacji.
Polityka i cele procesu certyfikacji określone przez Prezesa Polskiego Związku Motorowego Michała
Sikorę w dniu 11.09.2017 roku są nadal aktualne i adekwatne do potrzeb procesu certyfikacji
rzeczoznawców samochodowych, prowadzonej przez PZM CCR.
Kontynuując pracę z poprzednich lat członkowie Zespołu brali czynny udział w Forum Ubezpieczeń
Komunikacyjnych, które odbyło się w Warszawie.
Prowadzenie działalności w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego jest od wielu lat domeną
PZM. Zespół z niepokojem obserwuje deprecjację zawodu rzeczoznawcy samochodowego
wynikającą z obniżania ustawowych kryteriów wykształcenia i powierzania ekspertyz osobom
nieposiadającym udokumentowanej wiedzy w tym zakresie.
Zespół stoi na stanowisku utrzymania wysokiej jakości wykonywanych ekspertyz, stad też zgodnie
z Ustawą prawo o ruchu drogowym jest przeciwny dzieleniu kompetencji na tzw. sylwetki
(specjalizacje), jak to czynią inne jednostki certyfikujące rzeczoznawców samochodowych
Zespól w dalszym ciągu kontynuuje działania zmierzające do powoływania przez Sądy Okręgowe
biegłych sądowych wyłącznie z listy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W odpowiedzi na
wystosowane pismo Prezesa PZM do Ministerstwa Sprawiedliwości są już pierwsze zapytania
o rekomendacje rzeczoznawców PZM na biegłych sadowych (np. Sąd w Elblągu i w Poznaniu).
Nadal niepokojącym zjawiskiem jest spadek liczby kandydatów/rzeczoznawców poddających się
procesowi certyfikacji, głównie w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na wykonywanie ekspertyz.
Sporo zadań rzeczoznawców samochodowych przejęte jest przez jednostki ubezpieczeniowe, które
korzystają z własnych likwidatorów zwanych przez nich rzeczoznawcami.
Ministerstwo prowadzące listę rzeczoznawców samochodowych dokonuje wpisu na listę na
podstawie certyfikatów wystawionych przez inne jednostki certyfikujące według tzw. „sylwetek” –
niezgodnie z obowiązującą ustawą (art.79a prawa o ruchu drogowym) i w związku z tym
rzeczoznawcy certyfikowani w PZM CCR wyrażają swoje niezadowolenie.
Sygnały z rynku ubezpieczeń komunikacyjnych wskazują na nieprawidłowości polegające na
dalszym zaniżaniu kosztów naprawy uszkodzonych pojazdów przez zakłady ubezpieczeniowe.
Przedstawiciel Zespołu uczestniczył w posiedzeniu podzespołu Komisji Finansów w Sejmie oraz
podzespołu ds. przeglądu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w Ministerstwie Finansów.

ZESPÓŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2018 roku Zespół Ochrony Środowiska pracował w następującym składzie:
Elżbieta Olszewska
Wojciech Grodzki
Andrzej Harasimowicz
Małgorzata Lewandowska
Krzysztof Studziński

przewodnicząca
członek
członek
członek
członek

W pracach Zespołu uczestniczyła Z-ca Dyrektora BSiT Grażyna Makowska, która od 2010 roku jest
członkiem Komisji Ochrony Środowiska działającej przy FIM Europa.
W ciągu 2018 roku Zespół odbył dwa posiedzenia.
W dniach 24-25.03.2018 roku w Warszawie zorganizowano międzynarodowe seminarium
Międzynarodowej Federacji Motocyklowej (FIM) dla komisarzy ochrony środowiska, w którym
uczestniczyło 37 przedstawicieli z 14 państw, w tym 9 osób reprezentujących PZM.
Licencje FIM dla komisarza ochrony środowiska otrzymali: Oliwia Biernacka, Jacek Bujański, Wojciech
Grodzki, Grażyna Makowska, Magda Matuła, Dorota Pietrzyk, Błażej Witucki, Justyna Wybieralska,
Karolina Zawojska. Licencje będą ważne do 2020 roku. Organizacja seminarium została wysoko
oceniona przez instruktora, uczestników oraz FIM.
W dniu 28.04.2018 roku w Warszawie przeprowadzono szkolenie dla kandydatów na Komisarzy
Ochrony Środowiska PZM. Do egzaminu przystąpili i zdali egzaminy wszyscy uczestnicy szkolenia,
tj. 10 osób.
Do dnia 31.12.2018 roku Biuro Sportu i Turystyki ZG PZM wydało 9 nowych licencji. Uprawnienia
komisarza ochrony środowiska PZM uzyskało do tej pory 338 osób, a ważne w 2018 roku licencje
posiadało 145 osób.
Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzony 5 czerwca jest największym i najpopularniejszym
dniem pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska na całym świecie. Zespól Ochrony Środowiska
PZM zachęcał organizatorów zawodów, imprez motorowych - zwłaszcza 5 czerwca – ale też w ciągu
całego miesiąca do podejmowania i zgłaszania inicjatyw związanych z ochroną środowiska.
5 czerwca 2018 roku na Kartodromie w Bydgoszczy odbył się II Ogólnopolski Dzień Bezpieczeństwa
i Ekologii w PZM. W spotkaniu wzięli udział uczniowie i studenci, przedstawiciele lokalnych władz
i Policji oraz członkowie Zespołu Ochrony Środowiska PZM.
Największą atrakcją były wyścigi elektrycznych bolidów zorganizowane przez Green Power Polska,
które fascynowały wszystkich obecnych miłośników motoryzacji.
W dniu 13.02.2018 roku Zespół Ochrony Środowiska PZM zatwierdził Regulamin Ochrony Środowiska
w Sportach Motorowych oraz nowy wzór sprawozdania komisarza ochrony środowiska.
W 2018 roku Zespól Ochrony Środowiska otrzymał 166 sprawozdań od komisarzy ds. ochrony
środowiska (samochody – 30, karting – 11, motocykle – 47, żużel - 78).
Projekt #PzmDbamOŚrodowisko, który powstał w 2016 roku nadal doskonale się rozwija, a ma na celu
zwrócenie uwagi na istotę dbania o środowisko, propagowanie prostych zasad, których warto
przestrzegać podczas organizacji zawodów oraz uprawiania sportów motorowych. Prowadzony jest
fanpage #PzmDbamOŚrodowisko, gdzie na bieżąco przedstawiane są działania Zespołu, a także
informacje przekazywane przez kluby, komisarzy ochrony środowiska, a także kibiców sportów
motorowych.
Projekt ten był również obecny podczas eliminacji The Girls On Track – Karting Challenge w Tychach
i Rzeszowie. Były to bardzo udane spotkania edukacyjne z młodymi uczestniczkami, ich rodzinami
i gośćmi.
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ZESPÓŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2018 roku stworzono nowy projekt: #ZostawToMiejsceCzyste. Zespół zachęca do
odpowiedzialnych postaw zawodników, działaczy, organizatorów i inne osoby związane ze sportami
motorowymi.
Przez cały rok prowadzone były liczne akcje edukacyjne, w tym międzynarodowe szkolenia dla
młodych zawodników, zorganizowano wiele konkursów, aby pokazać, że sporty motorowe są
przyjazne dla środowiska.
Bardzo ważne i wartościowe były spotkania przeprowadzone podczas Młodzieżowych Mistrzostw
Świata na żużlu 250cc w Toruniu oraz Młodzieżowego Złotego Trofeum 85cc w Rybniku
- Chwałowicach z udziałem młodych zawodników, trenerów, działaczy oraz opiekunów.
Cieszy ekologiczna świadomość oraz odpowiedzialne zachowanie młodych sportowców.
Nasze działania na rzecz ochrony środowiska zostały docenione przez Międzynarodową Federację
Motocyklową (FIM) - projekt # PZM Dbam O Środowisko otrzymał od FIM wyróżnienie.
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Zespół Medyczny
W 2018 roku Zespół Medyczny PZM pracował w następującym składzie:
dr Krzysztof Gaweł
dr Beata Maas
dr Teodor Tutak
dr Artur Gawłowski
dr Mariusz Rydzkowski
dr Piotr Stencel

przewodniczący
wiceprzewodnicząca
członek
członek
członek
członek

Pierwsze posiedzenie Zespołu Medycznego PZM w 2018 r. odbyło się w Poznaniu w dniu 16 marca,
na którym, godnie z przyjętym porządkiem obrad, zajmowano się następującymi sprawami.
wyznaczono CMO (Chief Medical Oficer) na zawody rangi MŚ,
omówiono sprawy dotyczące Regulaminu Medycznego PZM - nie dokonując żadnych zmian
w treści regulaminu, potwierdzając jego obecną formułę jako obowiązującą,
omówiono treść wpływającej do ZM korespondencji oraz udzielonych na nie odpowiedzi,
omawiano po raz kolejny sprawę badań okresowych i działań dotyczących obniżenia
minimalnego wieku dopuszczającego uprawianie poszczególnych dyscyplin sportów motorowch,
omówiono przebieg zaplanowanego na dzień 17 marca spotkania szkoleniowego ZM
z lekarzami klubowymi i zabezpieczającymi zawody żużlowe dokonując przeglądu
przygotowanych prezentacji,
omówiono problemy związane z ograniczonym napływem do ZM kart wypadkowych,
po wypadkach zawodach.

-

-

W spotkaniu ZM z lekarzami klubowymi pełniącymi obowiązki lekarza zawodów, a także osobami
zabezpieczających medycznie imprezy żużlowe, które odbyło się 17.03.2018r. wzięło udział 8 osób
z różnych ośrodków sportu żużlowego w kraju. Podczas spotkania omówiono szczegółowo Regulamin
Medyczny PZM, wymagania dotyczące wyposażenia osobistego zawodników chroniącego przed
skutkami wypadków, temat - nowinki techniczne w sporcie żużlowym, a homologacja środków ochrony
osobistej, a także przedstawiono wideo-prezentację pokazującą wypadki w sporcie motorowym i sposób
postepowania służby medycznej po wypadku. Uczestnicy spotkania jednoznacznie potwierdzili potrzebę
organizowania podobnych szkoleń w przyszłości nie tylko w odniesieniu do sportu żużlowego.
W dniu 11.05.2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli ZM w osobach: Krzysztof Gaweł,
Beata Mass i Piotr Stencel z GKSŻ, którą reprezentowali Piotr Szymański i Leszek Demski oraz BSiT
ZG PZM, które reprezentowała Grażyna Makowska. Na spotkaniu omówiono bieżące problemy
w sporcie żużlowym oraz przedstawiono propozycje zmian w tym zakresie.
Na zaproszenie GKSS PZM w jej posiedzeniu 18.10.2018 r udział wziął przedstawiciel ZM dr Artur
Gawłowski. Podczas spotkania opracowano projekt karty wypadkowej oraz określono procedury z nią
związane określając obowiązki organizatora zawodów, zawodnika oraz PZM. Opracowano również
skróconą wersję procedury karty wypadkowej. Projekt zyskał poparcie będącego na spotkaniu
przedstawiciela ZM PZM oraz całego ZM na posiedzeniu Zespołu w dniu 30.11.2018 r..
Kolejne posiedzenie ZM odbyło się w dniu 30.11.2018 r. w siedzibie PZM w Warszawie. W posiedzeniu
poza członkami ZM wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciel GKSŻ Dariusz Cieślak
i przedstawicielka BSiT ZG PZM Grażyna Makowska. Podczas posiedzenia omówiono następujące
sprawy:
-

przebieg spotkania Przewodniczącego ZM z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej PZM,
przebieg spotkania ZM z przedstawicielami GKSŻ i BSiT PZM w dniu 11.05. i poczynione na nim
ustalenia,
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Zespół Medyczny
-

-

-

-

-

-

-

przebieg spotkania przedstawiciela ZM dr A. Gawłowskiego z GKSS PZMw dniu 18.10. oraz
zaproponowane zmiany w dokumentacji wypadków w sporcie samochodowym oraz procedur
z nią związanych. Propozycje zmian uzyskały pełną akceptację ZM,
narastające problemy napotykane podczas pełnienia funkcji CMO. Zobowiązano PZM do
przedstawienia do końca lutego 2019 r. listy zawodów rangi mistrzowskiej z wymaganą
obecnością CMO i organizacji szkolenia FIM na licencję CMO oraz przekazania informacji do
Zarządów Okręgowych PZM i klubów sportowych o planowanym szkoleniu FIM,
projekt nowelizacji rozporządzenia z dnia 22lipca 2016 r. Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji
lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości
wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń,
wprowadzone przez POLADĘ zmiany dotyczące prowadzenia badań antydopingowych,
przyjęte przez ZM zobowiązanie do dokonania w trybie natychmiastowym zmian w Regulaminie
Medycznym określającym ważność badań lekarskich po nowelizacji rozporządzenia z dnia
22lipca 2016 r. Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania
orzeczeń o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich
niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń,
podkreślono konieczność zgodności regulaminów medycznych poszczególnych dyscyplin
sportów motorowych obecnie obowiązującym Regulaminem Medycznym PZM,
zaprezentowano procedury dotyczące działań w celu obniżenia minimalnego wieku
zezwalającego na uprawianie sportów motorowych. Do współpracy z ZG PZM w tym temacie
delegowano dr Piotra Stencla,
wsłuchano uczestniczących w posiedzeniu gości,
omówiono treść wpływającej do ZM korespondencji oraz udzielonych na nie odpowiedzi,
podjęto decyzję o pokryciu kosztów dr Teodora Tutaka poniesionych podczas MŚ Freestyle
Motocross w Krakowie za pełnienie funkcji CMO w tych zawodach, za które nie otrzymał
wynagrodzenia od organizatora.
ustalono wstępny termin posiedzenia ZM oraz szkolenia FIM na początek marca 2019 r.

Pomiędzy posiedzeniami Zespół Medyczny i jego członkowie zajmowali stanowiska odpowiadając
na bieżąco drogą elektroniczna na korespondencję napływającą do ZM.
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ZESPÓŁ DS. KOBIET PZM
W 2018 roku Zespół ds. Kobiet pracował w następującym składzie:
Aleksandra Knyszewska
Katarzyna Frendl
Kinga Gajewska
Anna Jackowska
Wiktoria Laskus - Kuczyńska
Małgorzata Serbin
Katarzyna Szatkowska

przewodnicząca
członek
członek
członek
członek
członek
członek

Do zadań Zespołu ds. Kobiet należy koordynowanie i inspirowanie działań w zakresie promocji udziału
kobiet w sporcie, w szczególności w sportach motorowych oraz szeroko rozumianej motoryzacji, w tym:
-

działania promocyjne i programowe na rzecz zwiększenia uczestnictwa kobiet
w sporcie kartingowym, samochodowym, motocyklowym i turystyce,
działania promocyjne i inspirujące w zakresie zaangażowania kobiet w motoryzację
w każdym jej aspekcie,
współpraca z federacjami międzynarodowymi, zwłaszcza z Komisjami Kobiet przy FIA
(Międzynarodowej Federacji Samochodowej) i FIM (Międzynarodowej Federacji Motocyklowej),
współpraca z Komisją Sportu Kobiet przy Polskim Komitecie Olimpijskim,
ochrona interesów kobiet w sporcie amatorskim i wyczynowym,
utrzymywanie kontaktu z zawodniczkami reprezentującymi różne dyscypliny sportu,
działania na rzecz edukacji i promocji postaw, m.in. przez kształtowanie spójnej komunikacji
sportowej w duchu równości i wzajemnego szacunku,
propagowanie sportu motorowego wśród dzieci i młodzieży oraz zasad bezpieczeństwa ruchu
drogowego.

Do najważniejszych projektów zrealizowanych przez Zespół ds. Kobiet w 2018 roku należało
(w kolejności chronologicznej):
-

Udział Zespołu ds. Kobiet w organizacji 2-letniego europejskiego projektu Międzynarodowej
Federacji Samochodowej (FIA) - The European Young Women Programme, The Girl on Track –
Karting Challenge. Program był skierowany do dziewczynek w wieku 13-18 lat. Uczestnictwo
było bezpłatne i polegało na płynnym pokonaniu kartem specjalnie opracowanego toru do karting
slalomu. W marcu 2019 troje dziewcząt wybranych na podstawie imprez krajowych zmierzy się
w Europejskim Finale w Le Mans, ubiegając się o miejsca wśród szóstki kierowców w Zespole
Europejskim. Szóstka zwycięzców weźmie udział w obozach szkoleniowych dla kierowców FIA,
gdzie otrzymają wsparcie FIA w postaci programu sportowego i edukacyjnego. Program
zakończy impreza podsumowująca, która odbędzie się w Brukseli jesienią 2019 roku. Oprócz
Polski eliminacje krajowe odbyły się również w 7 innych krajach: Niemczech, Holandii, Portugalii,
Finlandii, Belgii, Słowacji oraz Szwecji. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w ramach programu Erasmus+, a należący do Uniwersytetu w Limoges, ośrodek
CDES-PROGESPORT przeprowadził analizę socjologiczną, której celem jest ocena wyników
programu oraz dostarczenie organizacjom sportowym i władzom publicznym (np. UE i ONZ)
rekomendacji w sprawie zwiększania udziału kobiet w sporcie i walki ze stereotypami płciowymi.
Oficjalne ogłoszenie projektu wraz z współorganizującymi go federacjami narodowymi odbyło się
w Genewie 7 marca 2018 roku podczas największych targów motoryzacyjnych - Geneva Motor
Show.
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Zespół ds. Kobiet jako organizator polskich eliminacji uzyskał Patronat Honorowy Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Nawiązał również współpracę ze sponsorami (Kart-shop, PZM Travel, SOS
PZMot, Gemini Tychy, CH Nowy Świat), partnerami medialnymi (motocaina, motoWizja) oraz
automobilklubami zrzeszonymi w PZM – Automobilklubem Rzeszowskim oraz Automobilklubem
Ziemi Tyskiej. Ambasadorami polskich eliminacji zostali Rafał Sonik (najlepszy polski quadowiec,
zwycięzca Rajdu Dakar oraz sześciokrotny zdobywca Pucharu Świata FIM), Małgorzata Rdest
(najszybsza Polka na torach wyścigowych) oraz Małgorzata Serbin (7-krotna Mistrzyni Polski
w wyścigach samochodowych, członkini Zespołu ds. Kobiet PZM). W Polsce eliminacje odbyły
się w trzech terminach: 26 i 27 maja 2018 przy Gemini Park w Tychach oraz 11 sierpnia 2018
przy CH Nowy Świat w Rzeszowie. PZM przy współpracy z FIA zapewnił dla uczestniczek
kombinezony, kaski, karty, pakiety powitalne, pełen niezbędny osprzęt oraz zaplanował imprezy
towarzyszące (scena z muzyką, stoisko dotyczące ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa
ruchu drogowego itp.) W sumie podczas trzydniowych polskich eliminacji odnotowano ponad 170
przejazdów, z których zostało wybranych 14 półfinalistek. Zespół ds. Kobiet razem
z ambasadorką polskich eliminacji Małgorzatą Rdest przygotował, jako jedyna federacja krajowa
biorąca udział w projekcie, rozbudowane eksperckie szkolenia dla 14 polskich półfinalistek.
Uczestniczki od września do listopada wzięły udział, między innymi w: zajęciach praktycznych
na torze kartingowym oraz symulatorach, zajęciach instruktażowych o kondycji fizycznej,
motywacji oraz budowaniu więzi zespołowej, obserwacji jednej z rund Wyścigowych
Samochodowych Mistrzostw Polski. Na podstawie pracy uczestniczek zostały wybrane
3 finalistki, które będą reprezentować Polskę podczas europejskiego finału programu w Le Mans.
Cykl szkoleń otrzymał dodatkowo wsparcie od PZM Travel, SOS PZMot oraz firmy RAVENOL
POLSKA i EMKA Trans. Szkolenia były przeprowadzone pod nadzorem dwóch ambasadorek
projektu, kierowców wyścigowych –Małgorzaty Rdest i Małgorzaty Serbin. Oficjalne ogłoszenie
wybranych nazwisk nastąpiło podczas targów Warsaw Motor Show w Nadarzynie 18 listopada
2018 roku (więcej o targach w ostatnim punkcie).
Wsparcie działań Komisji Kobiet FIM z okazji Dnia Kobiet polegających na przesłaniu krótkich
materiałów wideo od zawodniczek, mówiących dlaczego uprawiają sport motocyklowy. Swoje
materiały na potrzeby Komisji Kobiet FIM przesłały Patrycja Komko oraz Joanna Modrzewska.
Polki znalazły się w materiale przygotowanym przez FIM wśród zawodniczek z całego świata.
Pomoc w organizacji i promocji rundy Mistrzostw Europy Kobiet w Motocrossie, która odbyła się
w dniach 23-24 czerwca w Strykowie.
Wsparcie logistyczne oraz organizacyjne udziału Julii Boronowskiej w szkoleniu organizowanym
przez FIM – 2018 FIM Women’s Trial Training Camp w dniach 27-30 lipca w Niemczech.
Organizacja wyjazdów motocyklowych pod nazwą Polskie Zachwyty Motocyklowe
w terminie sierpień – listopad. Udział w spotkaniach był bezpłatny, każdy posiadający motocykl
z odpowiednim osprzętowaniem mógł wziąć udział w wyprawach po Mazowszu. Wyjazdy
prowadziła Anna Jackowska, która planowała trasy, atrakcje i przybliżała uczestnikom
działalność Zespołu ds. Kobiet PZM.
Pomoc przy organizacji Drużynowych Mistrzostw Europy w Motocrossie w Gdańsku w dniach
8-9 września. W zawodach wzięli udział najlepsi zawodnicy i zawodniczki z takich krajów jak:
Włochy, Francja, Chorwacja, Słowenia, Białoruś, Ukraina, Łotwa, Czechy, Norwegia, Holandia
i Polska. W składzie drużyny Kobiet polskiej reprezentacji na MXOEN 2018 znalazły się Karolina
Jasińska oraz Alina Łaszcz. Zespół wspólnie pracował nad promocją wydarzenia poprzez media
społecznościowe oraz przygotował pamiątkowe koszulki oraz zestawy upominkowe dla
zawodniczek.
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Wsparcie zawodów oraz zawodniczek biorących udział w finałowej 4. rundzie Mistrzostw Europy
Enduro, która odbyła się w dniach 14-16 września w Kielcach. Polki jako Narodowy Zespół Kobiet
zajął 3. miejsce w swojej grupie i wrócił do domu z brązowymi medalami (Patrycja Komko,
Joanna Modrzewska, Ewa Pikosz, Agnieszka Smolińska)
Organizacja stoiska Zespołu ds. Kobiet w PTAK WARSAW EXPO podczas IV edycji Targów
Motoryzacyjnych Warsaw Moto Show w dniach 16-18 listopada. Obecne na stoisku Anna
Jackowska oraz Małgorzata Serbin promowały europejski projekt kartingowy The Girls on Track
oraz działalność Zespołu ds. Kobiet PZM. Na stoisku prezentowano również, między innymi
biuletyny Zespołu, kart oraz inne drobne materiały. Polski Związek Motorowy był partnerem
IV edycji Targów Motoryzacyjnych Warsaw Moto Show. Punktem kulminacyjnym było ogłoszenie
na scenie głównej finalistek polskich eliminacji projektu The Girls on Track. Natalia Lelek, Joanna
Piwowarek oraz Michalina Sabaj będą reprezentować Polskę podczas europejskiego finału w Le
Mans (Francja) w marcu 2019 roku.

Dodatkowo w 2018 roku materiały Zespołu ds. Kobiet znalazły się w biuletynie PZM. Członkinie Zespołu
prowadzą fanpage w mediach społecznościowych, gdzie umieszczają informacje o kobietach
w motoryzacji nie tylko z Polski, ale całego świata. Poprzez facebook’a oraz dedykowaną im zakładkę
na pzm.pl są w kontakcie z polskimi zawodniczkami oraz fankami motorsportu.
Zespół ds. Kobiet podczas całego sezonu 2018 współpracował z Główną Komisją Sportu
Samochodowego PZM, Główną Komisją Sportu Kartingowego PZM, Główną Komisją Sportu
Motocyklowego PZM w zakresie monitorowania i propagowania uczestnictwa kobiet w zawodach
samochodowych, kartingowych i motocyklowych. Dodatkowo podczas projektu The Girls on Track
nawiązał współpracę z Główną Komisją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego PZM oraz Zespołem
Ochrony Środowiska PZM, przekazując młodym uczestnikom projektu oraz im rodzicom wartości
propagowane przez wyżej wymienione jednostki.
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Zespół ds. Odznaczeń i Wyróżnień
W roku 2018 Zespół ds. Odznaczeń i Wyróżnień pracował w następującym składzie:
Waldemar Czerniak
Tomasz Kałwa
Wojciech Morawski

przewodniczący
członek
członek

Zespół rozpatrywał i opiniował wnioski o nadanie odznak honorowych PZM, tytułów „Zasłużony dla PZM”
kierowanych do Zespołu w związku z podsumowaniem sezonu w Klubach – członkach rzeczywistych
PZM i Zarządach Okręgowych PZM lub obchodami jubileuszowymi np. Automobilklubu Krakowskiego
- jubileusz 110-lecia,
Automobilklubu Radomskiego - jubileusz 60-lecia, Ludowego Klubu
Turystycznego „Wyczół” Gościeradz - jubileusz 55-lecia, Automobilklubu Mieleckiego - jubileusz 45lecia, Klubu Turystyki Caravaningowej „Gwarek” w Tarnowskich Górach - jubileusz 35-lecia, Auto Moto
Klubu Limanowa - jubileusz 30-lecia, Wrocławskiego Towarzystwa Sportowego S.A. - jubileusz 25-lecia
działalności, Automobilklubu Wielkopolski w związku ze Zgromadzeniem Sprawozdawczo-Wyborczym
Delegatów Automobilklubu.
Zespół rozpatrywał również wnioski dotyczące uhonorowania wyróżniających się pracowników Spółek
PZM z o.o., biur Zarządu Głównego PZM, PZM Holding i PZM Autotour oraz biura Certyfikowanych
Rzeczoznawców PZM.
W swoich wystąpieniach o nadanie odznak honorowych PZM Kluby nie zapominały
o zaangażowaniu i ofiarności pracowników etatowych Klubów oraz o sponsorach, bez których
organizacja zawodów i imprez pozasportowych byłaby niemożliwa, a także o przedstawicielach
samorządów terytorialnych wspierających realizację przedsięwzięć naszych Klubów wśród społeczności
lokalnych.
Poniżej prezentujemy statystykę przyznanych w 2018 roku wyróżnień
nazwa odznaki, wyróżnienia
tytuł „Zasłużony dla PZM”
Złota Odznaka Honorowa PZM
Srebrna Odznaka Honorowa PZM
Brązowa Odznaka Honorowa PZM

liczba uhonorowanych osób
11
43
98
83

W roku 2018 działalność Zespołu została poddana kontroli Głównej Komisji Rewizyjnej PZM w zakresie
prawidłowości przyznawania i ewidencji odznak i tytułów honorowych PZM w latach 2016-2017. Kontrola
przeprowadzona w dniu w dniu 12 września 2018 r.
dała wynik zadawalający. We wnioskach z kontroli GKR zaleciła m.in. dalsze upowszechnianie
elektronicznej formy ewidencji odznak we wszystkich Zarządach Okręgowych PZM z zachowaniem
przepisów RODO, poprzez dostęp wybranych pracowników ZO PZM do aplikacji „Odznaczenia PZM”,
co jest obecnie testowane w ZO PZM Rzeszów i ZO PZM Katowice. Ponadto w wyniku kontroli zalecono
zabieganie przez Zespół Prezydialny PZM poprzez cykliczne komunikaty e-mail do ZO PZM
o przestrzeganie przez wnioskodawców zasad składania wniosków, ze szczególnym uwzględnieniem
zachowania właściwej formy uzasadnień do wniosków, tak aby odzwierciedlały faktyczne zasługi
kandydata, wyróżniające go spośród innych działaczy społecznych PZM.
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Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców PZM
1.

Obowiązują następujące
samochodowych:

dokumenty

prawne

dotyczące

certyfikacji

rzeczoznawców

1.1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku (z późniejszymi zmianami) – Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz.U. z dnia 27 czerwca 2017 r. poz.1260).
1.2. PN-EN ISO/IEC 17024: 2012 r. Ocena zgodności Ogólne wymagania dotyczące jednostek
certyfikujących osoby.
1.3. DAC-12 Program akredytacji jednostek certyfikujących rzeczoznawców samochodowych,
wydanie 4 z dnia 19.05.2015 r.
2.

Zasadnicze zmiany w dokumentacji systemu certyfikacji PZM CCR
Dokumentacja systemu certyfikacji rzeczoznawców samochodowych jest opracowana
z uwzględnieniem wymagań prawnych określonych w punkcie 1. Do Księgi Systemu PZM CCR
wydanie dziewiętnaste z dnia 27 grudnia 2017 roku i dokumentów związanych zostały wprowadzone
zmiany wynikające z oceny PCA przeprowadzonej na przełomie lutego i marca 2018 roku i audytu
wewnętrznego, przeprowadzonego w listopadzie 2018 roku.
W wyniku oceny kontrolnej Polskie Centrum Akredytacji (PCA) przedłużyło akredytację nr AC 091
Polskiemu Związkowi Motorowemu Centrum Certyfikacji do dnia 27 czerwca 2022 roku w zakresie
rzeczoznawców samochodowych.

3.

Odwołania i skargi
W 2018 roku nie wpłynęły odwołania od decyzji PZM CCR w sprawie certyfikacji rzeczoznawców
samochodowych. W 2018 roku nie odnotowano skarg na działalność certyfikowanych
rzeczoznawców samochodowych.

4.

Działalność certyfikacyjna PZM CCR w 2018 roku.
Działalność certyfikacyjna PZM CCR w 2018 roku prowadzona była na podstawie programu
certyfikacji rzeczoznawców samochodowych PRC-01 wydanie dziesiąte z dnia 29.11.2017 roku.
W 2018 roku przeprowadzono 9 egzaminów dla kandydatów i rzeczoznawców samochodowych.
Wydano 69 certyfikatów (w 2017 roku 91). Po raz pierwszy wydano 14 certyfikatów (w 2017 roku –
11). W dniu 31.12.2018 roku ważne były 230 certyfikaty.
Nie było potrzeby cofnięcia lub zawieszenia certyfikatów.
Komitet Programowy na posiedzeniu w dniu 28 maja 2018 roku podjął 4 uchwały w sprawach: zmian
w dokumentacji systemu certyfikacji rzeczoznawców samochodowych, oceny realizacji programu
certyfikacji, analizy ryzyka procesu certyfikacji i ponownej certyfikacji rzeczoznawców
samochodowych, oceny zachowania bezstronności, obiektywności i zwrócenia uwagi na konflikty
interesów.
Komitet Techniczny w 2018 roku odbył 9 spotkań. Wydał orzeczenia oceniające spełnienie kryteriów
i potwierdzenie kompetencji rzeczoznawców, którzy poddani byli egzaminom; poddawał analizie
zachowanie poufności i bezstronności egzaminatorów. Nie stwierdzono wystąpienia konfliktów
interesów w procesie certyfikacji, w wyniku podjętych działań zapobiegawczych.
W dniu 14.12.2018 roku przeprowadzony został przez Komitet Techniczny PZM CCR przegląd
programu certyfikacji. Członkowie Komitetu Technicznego podnieśli sprawę różnego traktowania
przez PCA jednostek certyfikujących rzeczoznawców samochodowych. W jednostkach, poza PZM
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CCR stosuje się certyfikację rzeczoznawców samochodowych wg sylwetek (specjalności),
z pominięciem testów, co jest sprzeczne z obowiązującym prawem polskim.
5.

Działania korygujące i zapobiegawcze
Prowadzona jest na bieżąco karta działań korygujących / zapobiegawczych z wykorzystaniem
stosownego formularza. Wszystkie niezgodności i spostrzeżenia są wpisywane, analizowane
i określone są podjęte działania.

6.

Ochrona bezstronności
Ochrona bezstronności w PZM CCR jest zachowana. Nie odnotowano uwag na ten temat. Struktura
organizacyjna PZM CCR nie ma powiązań zagrażających bezstronności działań certyfikacyjnych.
Członkowie Komitetu Programowego i Komitetu Technicznego nie wywierają nacisków na
Kierownika sugerujących ułatwienia w procesie certyfikacji konkretnych osób. Potencjalne konflikty
interesów są zgłaszane i zapisywane. Kierownik podejmuje działania zapobiegawcze.
Egzaminatorzy nie prowadzą szkoleń dla kandydatów i rzeczoznawców samochodowych.
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Komisja ds. rozdziału środków
z działu VI preliminarza budżetowego ZG PZM
Do dnia 20 czerwca 2018 roku Komisja pracowała w następującym składzie:
Michał Sikora
Arkadiusz Sąsara
Grzegorz Lewandowski
Magdalena Kołodziejczyk

Prezes Związku
Wiceprezes ZG PZM
Skarbnik ZG PZM
Dyrektor BFiA ZG PZM

przewodniczący
wiceprzewodniczący
członek
członek

W związku ze złożoną przez Pana Grzegorza Lewandowskiego rezygnacją z funkcji członka ZG PZM,
przyjętą przez ZG PZM w dniu 12 maja 2018 r., a następnie decyzją Prezydium ZG PZM o dokonaniu
zmian w składzie Komisji, począwszy od dnia 20 czerwca 2018 r. Komisja kontynuowała pracę
w składzie pomniejszonym o osobę Pana Grzegorza Lewandowskiego.
Komisja dokonywała rozdziału środków z działu VI preliminarza budżetowego ZG PZM ’2018
w wysokości 380.000 zł, w oparciu o uchwałę ZG PZM nr 92/2007 z dnia 17. 11.2007 r. w sprawie
zasad przyznawania dofinansowania i darowizn w PZM z późniejszymi zmianami, opublikowaną na
stronie www.pzm.pl w zakładce „o nas – uchwały ZG PZM”.
Zadaniem Komisji było rozpatrywania wniosków składanych przez organizatorów zawodów
i imprez, zawodników, główne komisje, zespoły oraz biura ZG PZM.
W roku sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła 34 wnioski, podejmując 32 uchwały
o dofinansowaniu bądź przekazaniu darowizny z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów:
- organizacji zawodów sportowych i imprez pozasportowych oraz wpisowego od organizacji
zawodów rangi Mistrzostw Europy;
- treningów i szkoleń oraz przygotowań do udziału utalentowanych zawodników kadry
narodowej w zawodach poza granicami Polski;
- wydawnictw jubileuszowych, periodycznych i promocyjnych;
- zamówienia na wykonanie kart - legitymacji członkowskich (System Zarządzania Obrotem
Kartami „SZOK”), a także nowego programu SZOK 5.0 w związku ze wzrostem liczby
członków fizycznych w klubach PZM oraz odznak honorowych PZM w Mennicy Polskiej
Sp. z o.o. w związku z wyczerpaniem zapasów.
Specyfikację rodzajową środków rozdzielonych przez Komisję w roku 2018 obrazuje poniższa tabela.

środki ogółem:
w tym wnioski ZO PZM (czytaj Klubów)
w tym wnioski ZG (czytaj gł. komisji, biur)
w podziale na sporty i działalność pozasportową:
Sport samochodowy
Sport kartingowy
Sport motocyklowy
Turystyka i sp. pop./Pojazdy Zab. / Carav.
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
Wydawnictwa, promocja
Inne, w tym wnioski gł. komisji, biur ZG
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Plan 2018

Wykonanie 2018

380.000,00 zł
240.000,00 zł
140.000,00 zł

356.241,91 zł
251.300,00 zł
104.941,91 zł
30.000,00 zł
50.000,00 zł
134.259,91 zł
30.000,00 zł
23.000,00 zł
55.482,00 zł
33.500,00 zł

Sprawozdanie z działalności gospodarczej PZM w roku 2018
Struktura organizacyjna
W okresie 2018 roku struktura organizacyjna działalności gospodarczej Polskiego Związku
Motorowego nie uległa zmianie – z tym, że w dniu 17 grudnia 2018 roku rozpoczęto sądową
procedurę połączenia spółek OZDG: szczecińskiej i poznańskiej. Akt notarialny połączenia
spółek podpisany został w dniu 7 marca 2019 roku.
Polski Związek Motorowy pozostawał w 2018 roku jedynym wspólnikiem czternastu spółek
z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadając w każdej z nich 100% udziałów, w tym:
-

-

-

12 – stu spółek PZM OZDG zlokalizowanych na terenie całego kraju i prowadzących
działalność w zakresie szkolenia kierowców, usług motoryzacyjnych w stacjach obsługi
i stacjach kontroli pojazdów, pomocy drogowej, handlu hurtowego i detalicznego
artykułami motoryzacyjnymi, handlu pojazdami samochodowymi, wynajmu aut,
sprzedaży winiet i usług turystycznych krajowych i zagranicznych, usług świadczonych
na przejściach granicznych, kantorów wymiany walut, giełd samochodowych,
parkingów, usług rzeczoznawstwa, pośrednictwa ubezpieczeniowego i innych,
PZM Autotour sp. z o.o. w Warszawie – specjalistycznej spółki zajmującej się przede
wszystkim usługami typu assistance – drogowe, domowe, turystyczne, medyczne,
prawne,
PZM Holding sp. z o.o. w Warszawie – spółki konsultingowej, zajmującej się na zlecenie
ZG PZM koordynacją działalności gospodarczej PZM, monitoringiem i wsparciem
spółek, zarządzaniem majątkiem PZM i rzeczoznawstwem.

Obok wyżej wymienionych podmiotów gospodarczych ze 100%-owymi udziałami Związku,
funkcjonują również spółki związane pośrednio z Polskim Związkiem Motorowym, w tym:
-

-

PZM-Travel sp. z o.o. w Warszawie, w której udziałowcem jest PZM Holding sp. z o.o.,
spółka działająca w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, usług turystycznych
i sprzedaży winiet,
Spółki komandytowe utworzone przez spółki PZM OZDG sp. z o.o. w Białymstoku,
Katowicach i Lublinie - ukierunkowane na obsługę ruchu na przejściach granicznych,
Centrum Szkolenia Motorowego sp. z o.o. w Opolu, utworzona przez PZM OZDG
sp. z o.o. w Opolu w celu prowadzenia działalności w zakresie szkolenia motorowego.

Baza usługowo-handlowa spółek PZM
Baza usługowo-handlowa spółek Polskiego Związku Motorowego w podstawowych sferach
działania według stanu na 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:
-

-

-

72 stacje kontroli pojazdów – w 2018 roku ich ilość zmniejszyła się o trzy stacje,
23 ośrodki szkolenia motorowego (łącznie z opolską spółką CSM)
19 stacji obsługi (w tym w 4-ch obiektach obok obsługi serwisowej oferowane są także
usługi blacharsko-lakiernicze) – stan posiadania uległ zmniejszeniu o jedną stację,
5 salonów sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych (a w Lublinie też
jednośladów) – bez zmian, z tym że salon Peugeot w Elblągu uzyskał samodzielną
koncesję,
7 sklepów bądź punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej – są to głównie niewielkie
sklepy lub stoiska oferujące akcesoria, oleje i w niewielkim zakresie części zamienne,
zlokalizowane najczęściej w salonach samochodowych bądź stanowiące zaplecze
magazynowe dla stacji naprawczych, w 2018 roku nastąpiło zmniejszenie ich liczby
o 1 punkt,
2 stacje paliw – z tym że jedna została wydzierżawiona,
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-

-

10 delegatur granicznych i filii tychże delegatur, świadczących usługi wymiany walut,
ubezpieczeniowe, drobny handel detaliczny i małą gastronomię – w 2018 ich ilość
zwiększyła się o jedną,
32 punkty przyjmowania zleceń na usługi rzeczoznawstwa – w 2018 roku ubył jeden
punkt,
9 pracowni psychologicznych badania kierowców i kandydatów na kierowców – bez
zmian,
5 parkingów – bez zmian,
2 giełdy pojazdów samochodowych – bez zmian.

Zmiany ilościowe bazy usługowo-handlowej spółek PZM jakie nastąpiły w 2018 roku, podobnie
jak w poprzednich latach determinowane były sytuacją ekonomiczną poszczególnych rodzajów
działalności i bardzo ograniczonymi finansowymi możliwościami budowy/zakupu nowych
placówek. Zeszły rok był już kolejnym, w którym występowały niekorzystne tendencje
w szkoleniu kierowców związane z sytuacją demograficzną, konkurencją prywatnych szkół
nauki jazdy. Ani w szkoleniu kierowców ani w opłatach za usługi SKP – nie nastąpiły regulacje
będące w interesie branży i PZM. Względy ekonomiczne zadecydowały też o rezygnacji
z prowadzenia trzech SKP przynoszących straty.
Podstawowe wyniki ekonomiczne spółek PZM w 2018 r.
Na podstawie sprawozdań finansowych spółek PZM, podstawowe wyniki ekonomiczne
działalności gospodarczej Związku za 2018 rok przedstawiają się następująco:
-

przychody ogółem wyniosły 260 mln. zł. wykazując 0,7%-owy spadek (kwotowo
o 1,7 mln zł) w porównaniu z rokiem poprzednim; przy czym zwiększenie przychodów
odnotowano w spółkach:
PZM Gdynia o 5 824,7 tys. zł (o 23,4%) - głównie w sprzedaży
samochodów marki Peugeot i Fiat oraz usługach stacji obsługi,
- PZM Olsztyn o 2 800 tys. zł (o 5%) - głównie w sprzedaży samochodów
marki Peugeot oraz usługach stacji obsługi,
- PZM Autotour 2 471,4 tys. zł. (o 4,4%) – głównie w sprzedaży usług
assistance,
- PZM Holding 717 tys. zł. (o 15%) – głównie w zakresie rzeczoznawstwa,
koszty ogółem spadły o 1,5 %, a więc ich spadek przewyższył spadek przychodów
w 2018 roku spółki PZM osiągnęły łącznie zysk netto w wysokości 2 007,1 tys. zł.,
większy o 1 988,6 tys. zł. w porównaniu do poprzedniego roku,
W 2018 roku najkorzystniejsze wyniki odnotowano w spółkach:
- PZM OZDG w Poznaniu
374,3 tys. zł. zysku netto,
- PZM OZDG w Olsztynie
367,6 tys. zł. zysku netto,
- PZM OZDG w Katowicach
323,0 tys. zł. zysku netto,
- PZM OZDG we Wrocławiu
316,4 tys. zł. zysku netto,
- PZM OZDG w Opolu
217,4 tys. zł. zysku netto.
-

-

Analiza wyników ekonomicznych wykazuje, że po wcześniejszych latach stabilizacji
przychodów - mamy w od dwu lat wyraźnym wzrost przychodów spółek: „dealerskich”
a szczególnie: olsztyńskiej i gdyńskiej.
Wzrost sprzedaży w spółkach „dealerskich”, spowodował wzrost udziału tej działalności
w strukturze przychodów ogółu działalności gospodarczej PZM do poziomu 36,2%. Rentowność
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tej działalności jest ciągle niewysoka i daje zaledwie 1,8% zysku operacyjnego ogółu
działalności gospodarczej PZM, ale perspektywiczna.
Udział przychodów z SKP uległ w 2018 roku zmniejszeniu z 10,1% do 9,8 % ogółu przychodów.
Największe spadki przychodów w 2018 roku zanotowano w działalności gospodarczej
prowadzonej na granicach (o 47,2% kwotowo o 7 550,9 tys. zł), handlu paliwami (o 36,4 %,
kwotowo o 6 694,2 tys. zł.) oraz w SKP (o 3,4%, kwotowo o 885,5 tys. zł.) – choć w pierwszej
i trzeciej z tych działalności okoliczności spadku pozostawały poza wpływem PZM. Niewielkie
zmniejszenie przychodów nastąpiło w poddzierżawach (o 4,3%, kwotowo o 457,2 tys. zł.)
Wzrost przychodów natomiast nastąpił poza działalnością dealerską (6,3%) także w: stacjach
obsługi (14,8%), usługach assistance (3,5%) warsztatach blacharsko-lakierniczych (15,2%),
rzeczoznawstwie (o 34,2%), szkoleniu kierowców (o 3%) i innych (np. wynajmy pojazdów,
myjnie itd. o 10,5%).
Wzrost przychodów w większości tych działalności przełożył się na wzrost zysku operacyjnego.
Największe wzrosty zysku operacyjnego nastąpiły w tzw. pozostałych działalnościach (o 72,3%)
i w działalności assistance (o 50,4%). Wzrost zysku operacyjnego nastąpił też rzeczoznawstwie
(o 358 tys. zł.), działalności finansowej (o 355,1 tys. zł.), handlu samochodami (o 171,6 tys. zł.)
i w szkoleniu kierowców (63,3 tys. zł.).
Działalność inwestycyjna
Wydatki poniesione przez Polski Związek Motorowy na inwestycje, remonty i regulowanie spraw
własnościowych nieruchomości PZM w 2018 roku wyniosły łącznie 2 957,3 tys. zł. i były wyższe
niż w roku 2017 (2.386,4. zł), ale niższe niż w poprzednich latach (w roku 2015: 3,1 mln zł
i w roku 2014: 3,4 mln zł). Umiarkowana skala tych wydatków spowodowana było ograniczonymi
środkami finansowymi.
Do najpoważniejszych zadań zrealizowanych lub kontynuowanych w 2018 roku,
a sfinansowanych ze środków Związku pochodzących głównie z czynszu dzierżawnego,
amortyzacji, zwrotu dopłat zwrotnych, bądź sprzedaży nierentownych nieruchomości należały:
-

zakończenie prac modernizacyjno-inwestycyjnych na terenie nieruchomości we
Wrocławiu przy ul. Na Niskich Łąkach (495 tys. zł.),
zakończenie budowy OSKP w Siemiatyczach (376 tys. zł.)
remont tarasu budynku biurowego i budowa parkingu w Warszawie przy ul.
Kazimierzowskiej (244 tys. zł.),
wykonanie przyłącza wodociągowego oraz utwardzenie placu manewrowego w Lubinie
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie (127,5 tys. zł).

Ponadto wykonano szereg zadań o charakterze remontowym. Typowe przykłady - spośród
wielu tego rodzaju zrealizowanych zadań to:
-

prace remontowo-modernizacyjne w budynku w Zamościu przy ul. Peowiaków 9 (320
tys. zł),
przystosowanie do standardów Peugeot salonu w Elblągu przy ul. Nowodworskiej 46a
(315 tys. zł.),
adaptacja salonu Jeep w Kielcach przy ul. Krakowskiej 32 (260 tys. zł.),
remont pomieszczeń sanitarnych i instalacji elektrycznej w SKP w Poznaniu przy ul.
Czarnkowskiej (125 tys. zł),
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-

przebudowa i modernizacja pomieszczeń w obiekcie w Opolu przy ul. Powstańców
Śląskich (53 tys. zł),
remont dachu budynku w Elblągu przy ul. Nowodworskiej 46 (38 tys. zł).

Niezależnie od powyższych wydatków inwestycyjnych finansowanych bezpośrednio przez
PZM, spółki realizowały z własnych środków bądź kredytów zadania inwestycyjne obejmujące
w 2018 roku głównie: zakupy urządzeń technicznych i pojazdów, przebudowy, remonty
i modernizacje budynków oraz zakup pojazdów, oprogramowania i sprzętu informatycznego.
W 2018 roku wydatki inwestycyjne spółek ze środków własnych wyniosły łącznie 6,87 mln zł
(w poprzednim roku było to 8,1, a w 2016: 4,1 mln zł). Największe wydatki inwestycyjne:
-

w Lublinie spółka wydała 1.8 mln zł głównie na zakup samochodów zastępczych i prace
remontowe,
w Olsztynie spółka wydała 1,7 mln zł głównie na dostosowanie autosalonu do standardu
producenta i zakup samochodów zastępczych,
w Bydgoszczy spółka wydała 0,88 mln zł. głównie na prace modernizacyjne i zakup
wyposażenia,
we Wrocławiu spółka wydała 0,6 mln zł głównie na zakup środków transportu, prac
remontowych i zakup wyposażenia,
w Katowicach spółka wydała 0,42 mln. zł na zakup lokalu i zakup wyposażenia,
w Poznaniu spółka wydała 0,35 mln zł głównie na zakup środków transportu i zakup
wyposażenia,
w Opolu spółka wydała 0,24 mln zł głównie na prace remontowej.

W pozostałych spółkach w większości przypadków poziom środków przeznaczanych na
inwestycje utrzymał się na niższym poziomie. Nadal występuje bardzo duże zapotrzebowanie
spółek na środki finansowe na inwestycje, jednak spółki dysponują stosunkowo niewielkimi
środkami własnymi i pozyskiwanymi ze Związku, pozwalającymi niemal wyłącznie na
dokonywanie najpilniejszych zakupów urządzeń i wyposażenia technicznego, pojazdów,
a także systemów i sprzętu informatycznego i dokonywania napraw koniecznych do
zapewnienia kontynuowania działalności. Poprawę warunków finansowania przyniosła multilinia
kredytowa udzielona przez bank Santander.
Zatrudnienie i wynagrodzenia
Średnioroczne zatrudnienie w spółkach PZM uległo dalszemu zmniejszeniu – obecnie wynosi
ono w spółkach PZM 650,2 etatów – jest to spadek o 7,8 etatu (o 1,2%) w stosunku do roku
poprzedniego.
W roku 2018 wzrost zatrudnienia nastąpił głównie w stacjach obsługi (razem) (o 11,4 etatu)
i w assistance (o 9,9 etatu). Największe spadki zatrudnienia wystąpiły odnotowaliśmy
w zarządzie i administracji (o 13,4 etatu), w handlu paliwami (o 9,2 etatu) i na przejściach
granicznych (o 6,3 etatu W pozostałych rodzajach działalnościach stan zatrudnienia był stabilny.
Średnie wynagrodzenie brutto pracowników sfery gospodarczej w 2018 roku wyniosło 3 962 zł
(brutto) i było wyższe o 256 niż w roku 2017, przy czym wzrost płac odnotowano głównie
w handlu samochodami, rzeczoznawstwie, szkoleniach motorowych, zarządzie i administracji.
Średnie wynagrodzenie w działalności gospodarczej PZM jest o tysiąc złotych niższe niż średnia
krajowa.
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Perspektywy działalności gospodarczej
Działalność gospodarcza niezmiennie pozostaje głównym źródłem finansowania statutowej
działalności Związku, w szczególności podstawowym źródłem utrzymania struktur
związkowych.
Aktualne są tym samym cele działalności gospodarczej Polskiego Związku Motorowego,
a mianowicie zapewnienie w maksymalnym stopniu regularnego dopływu środków finansowych
do budżetu PZM i utrzymanie w niepogorszonym stanie majątku Związku. Głównym problemem
w 2018 roku, podobnie jak w latach poprzednich, był brak odpowiedniej ilości środków na
inwestycje i nadal część remontów jest niezrealizowana. Stan ten wynika z wielkości nadwyżki
finansowej, która zapewnia odpowiednie wpływy do budżetu Związku, ale nie zapewnia
odpowiedniej wielkości środków na cele inwestycyjno-remontowe.
Wzrost efektywności i wydajności gospodarki jest od lat głównym zadaniem kadry zarządzającej
gospodarką. Wzrost ten regularnie następuje, co widoczne jest w wielkości wypracowywanej
marży, przy jednoczesnym regularnym spadku wielkości zatrudnienia. Tym samym wydajność
zatrudnionych rośnie w dużym tempie.
Od kilku lat rośnie sprzedaż nowych pojazdów co tworzy szansę na poprawę wyników w handlu
pojazdami. Kluczowe znaczenie ma jednak wielkość dochodów z usług stacji kontroli pojazdów.
Polski Związek Motorowy od lat zabiega o podwyżkę urzędowych cen na usługi tych stacji,
niestety nadal bez rezultatu.

98

