
 

 
Zasady wydawania Historycznych Paszportów Technicznych(Historic Technical 

Passport – HTP) 

 

1. Przepisy Międzynarodowych Historycznych Zawodów Sportu Samochodowego 

reguluje Załącznik K do Międzynarodowego Kodeksu Sportowego (ISC). Każdy 

samochód, który uczestniczy w historycznych zawodach sportowych FIA musi 

posiadać Historyczny Paszport Techniczny FIA (HTP), jako dowód zgodności z 

Załącznikiem K. 

2. HTP wydawane są przez ASN pod nadzorem FIA. 

3. Zawodnik chcący uzyskać HTP musi zgłosić się do Biura Sportu i Turystyki ZG PZM 

(BSiT ZG PZM) i podać podstawowe informacje o samochodzie dla którego chce 

uzyskać HTP oraz konkurencje w jakich zamierza startować. 

4. Po przesłaniu ww. informacji zawodnik otrzyma od BSiT ZG PZM niezbędne 

dokumenty do przygotowania HTP i pojazdu do weryfikacji. 

5. BSiT ZG PZM wyznacza osobę/y do weryfikacji HTP i pojazdu, np. Delegata 

Technicznego PZM + ewentualnie pomocnika/asystenta. Biuro podaje zawodnikowi 

kontakt z wyznaczoną osobą i informuje o zasadach uzyskania HTP. Osoby 

wyznaczone muszą po uzgodnieniu terminu i miejsca przeprowadzić fizyczną 

kontrolę każdego samochodu przed wydaniem HTP. 

6. Gdy weryfikacja zlecona przez PZM przebiegnie pozytywnie, samochód oraz http 

samochodu muszą zostać oklejone hologramami dostarczonymi przez FIA, które 

zostaną wydane razem z zatwierdzonym HTP. 

7. Koszty związane z uzyskaniem HTP: 

a) Opłaty w FIA: 

Kategorie pojazdów HTP opłata dla FIA 

  

Wszystkie samochody FIA bez względu na 

kategorię 

270 EUR 

  

 

Ważność HTP jest ograniczona do 10 lat. Okres ważności rozpoczyna się od daty 

wystawienia HTP. Za odnowienie paszportu wydanego od po 01.01.2012 roku 

zostanie naliczona opłata w wysokości równej 50% kwoty nowego HTP. Dla HTP 

wydanuch przed 01.01.20162 obowiązuej procedura jak w przypadku wydania 

nowego HTP. 

 

Koszt jednego zestawu naklejek FIA wynosi 5 EUR. 

 

b) Opłaty w PZM 

- koszt weryfikacji wszystkich dokumentów oraz oględzin samochodu wynosi 500 

PLN w przypadku wyznaczenia do weryfikacji tylko jednej osoby; 

- w przypadku konieczności wyznaczenia pomocnika/asystenta do pomocy dla 

Delegata Technicznego PZM, koszt weryfikacji dokumentów oraz oględzin 

samochodu wynosi 700 PLN; 

- w przypadku konieczności przyjazdu osoby/osób wyznaczonych do weryfikacji do 

zawodnika, doliczana jest opłata związana ze zwrotem kosztów podróży (według 

obowiązującej „Wysokości stawek i zwrotu kosztów dla osób funkcyjnych”) i 

ewentualnego noclegu (według przedstawionego rachunku). 

 

8. Wszelkie opłaty związane z wydaniem HTP zawodnik reguluje w ZG PZM. 

  

 

                                Zatwierdzono przez GKSS PZM w dniu 05.05.2017 r. 

 


