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DATA BADANIA____/_____/ 2020       MIEJSCE ODBYCIA PBK ______________ORYGINAŁ / KOPIA 

Nr wizy PBK/ HRSMP/         / 2020 VIN  KAT / KLASA    K        / 

 
1. Dane kontaktowe 

Imię i Nazwisko  Adres  

Telefon  e-mail  

 
Dane samochodu 

Marka  Nr homologacji  Rok  

Model i typ  Grupa  

Pojemność silnika  Turbo  zwężka        mm Współczynnik , 

nominalna  przeliczeniowa  

Nr KSS  Nr HTP FIA  

Nr KZTSH  Nr NHTP PZM  

Rodzaj paliwa  Kraj rejestracji  Nr rej.  
 

2. Ubezpieczenie i przegląd techniczny 

Data ważności ubezpieczenia  

Data ważności przeglądu technicznego  
 

3. Wyposażenie bezpieczeństwa samochodu 

Klatka bezpieczeństwa 

Zasady art. Zał. J lub Zał. K  Producent  
Homologowana przez FIA  Nr homologacji/certyfikatu  

Certyfikowana przez ASN  Nr seryjny  
Otuliny ochronne (lista tech. FIA nr 23) 

 
 

4. Fotele (lista tech. FIA nr 12 lub 40), punkty zamocowania i wsporniki 

Kierowca Pilot 

Data ważności   Data ważności  

Nr homologacji  Nr homologacji  
Zamocowanie fotela Zamocowanie fotela 

art. 253 Zał. J  art. 253 Zał. J  
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NR BADANIA: PBK/ HRSMP/ ____/2020                                     ORYGINAŁ / KOPIA 

 

 
8. Zbiornik paliwa 

Oryginalny  Fabryczny z innego modelu  

Wykonany we własnym zakresie  Producent/Marka/Model  

Bezpieczny zbiornik paliwa  

Data ważności w HRSMP  Producent  

Standard  Nr seryjny  

Nr homologacji    

 

Zawór zwrotny paliwa w kabinie (lista tech. FIA nr 18)  

Zabezpieczenie przewodów, pomp paliwa i 
odpowietrzenie  

Przegroda ognioochronna (kabina)   

Osłona silnika  
 

5. Pasy bezpieczeństwa  (lista tech. FIA nr 24) 
Kierowca Pilot 

Data ważności w HRSMP  Data ważności w HRSMP  

Standard  Standard  

Nr homologacji  Nr homologacji  

Nr seryjny  Nr seryjny  

For FHR  For FHR  

6. System gaśniczy  (lista techniczna FIA nr 16, nr 52 ) 

Data ważności  Nr homologacji  

Producent   Nr seryjny  

Dysze systemu gaśniczego: zamontowanie i rozmieszczenie  

7. Gaśnice ręczne 
Gaśnica # 1 Gaśnica # 2 

Data ważności  Data ważności  

Typ środka gaśniczego  Typ środka gaśniczego  

Ilość środka gaśniczego  Ilość środka gaśniczego  
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NR BADANIA: PBK/ HRSMP/ ____/2020                                     ORYGINAŁ / KOPIA 
 

 
 
 
Pozytywny wynik PBK HRSMP 2020 Negatywny wynik PBK HRSMP 2020 
 
 

 
 
  

 
    Zapoznałem się z wynikiem badania oraz oświadczam znajomość regulaminu HRSMP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wyłączniki prądu (wewnętrzny/zewnętrzny)   

Widoczność do tyłu (lusterka zewnętrzne)  

Kolorowe Znaki SOS / OK format A3  

Uszy holownicze (przód i tył) art.253-10 aktualnego zał. J)  

Noże do pasów  

Pojemniki na kaski z materiału niepalnego (opcjonalnie)  

Dodatkowe zamocowania (pokrywa silnika i bagażnika)  

Hamulec ręczny (blokownie)  

Fartuchy przeciwbłotne (opcjonalnie)  

Kabina  - części zamienne, narzędzia za fotelami  

Światła ilość i rodzaj  

Sygnał dźwiękowy   

Wycieraczki  

Akumulator (mocowanie i osłona klemy)  

Trójkąt i apteczka  

Barwy historyczne  

  

 
 

 

Podpis Sędziego PZM / DATA 

 
 

 

Podpis Sędziego PZM / DATA 

 

 

Podpis właściciela lub osoby  upoważnionej / DATA 
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NR BADANIA: PBK/ HRSMP/ ____/2020                         ORYGINAŁ / KOPIA 
 

Niniejszy załącznik jest integralną częścią Protokołu z Przedsezonowego Badania Kontrolnego HRSMP 

 
 

 
Zapoznałem się z treścią zaleceń oraz 
procedurą PBK.         
           
 
 
 
  Zastosowano się do zaleceń. Samochód jest 
zgodny z Regulaminem, HRSMP  2020 
                                                                                                           

 
 

 
 

Załącznik nr 1 
Zalecenia  dotyczące dostosowania samochodu do regulaminu HRSMP 2020 

VIN  

 
Sprawdzenie zastosowania poniższych zaleceń odbędzie się na BK1 pierwszego rajdu po PBK w 

którym zawodnik zgłosi samochód opisany w niniejszym protokóle. 
Pozytywny wynik ww. kontroli będzie skutkował nadaniem wizy PBK HRSMP 2020 

ZALECENIA DOSTOSOWANIA SAMOCHODU 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

Podpis właściciela lub osoby  upoważnionej. 

 
 
 
Data 

 
 
 
Pieczątka  i  Podpis Delegata Technicznego  

 
 
 
Miejsce , data 
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NR BADANIA: PBK/ HRSMP/ ____/2020                         ORYGINAŁ / KOPIA 

 
Niniejszy załącznik jest integralną częścią Protokołu z Przedsezonowego Badania Kontrolnego HRSMP  
 

Załącznik nr 2 Karta Wyposażenia Osobistego zgodnie z regulaminem HRSMP                  

Kierowca Producent Nr homologacji Model / 
nr seryjny Typ 

KI
ER

O
W

CA
 

Kask                        Otwarty   
 Zamknięty  

FHR                    

Kombinezon                   

Rękawiczki                   

Balaklawa              

Bielizna (koszulka)              

Buty              

Skarpety              

Bielizna (kalesony)              

                        

Pilot Producent Nr homologacji Model / 
nr seryjny Typ 

 

PI
LO

T 

Kask                        Otwarty   
 Zamknięty  

FHR                    

Kombinezon                   

Balaklawa              

Bielizna (koszulka)              

Buty              

Skarpety              

Bielizna (kalesony)              
 

 
 

        Data  i pieczęć i podpis Delegata Technicznego HRSMP   
 
 
Oświadczam, że w czasie rajdu załoga będzie używała w/w elementów wyposażenia bezpieczeństwa. 

         
 
Data  i  podpis zawodnika lub osoby  upoważnionej. 
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NR BADANIA: PBK/ HRSMP/ ____/2020                         ORYGINAŁ / KOPIA 

 
Niniejszy załącznik jest integralną częścią Protokołu z Przedsezonowego Badania Kontrolnego HRSMP  

 
Załącznik nr 3 : Oświadczenie RODO dot. Protokółu z Przedsezonowego Badania 

Kontrolnego HRSMP 2020 (PBK)  
 
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony danych osobowych w skrócie RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZM 
oraz Organizatora zawodów na zasadach opisanych poniżej oraz przyjmuję do wiadomości, że: Administratorem 
moich danych osobowych (ADO), podanych przeze mnie w formularzu zgłoszenia na PBK jest Polski Związek 
Motorowy (PZM), z siedzibą w Warszawie (02-518) przy ul. Kazimierzowskiej 66 oraz Organizator PBK Automobilklub 
Krakowski z siedzibą 31-979 Kraków ul.Klasztorna 1. 
 
1. Podanie powyższych danych do niniejszego protokołu Przedsezonowego Badania Kontrolnego jest dobrowolne, lecz 
niezbędne do przeprowadzenia PBK. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w PBK oraz 
uczestnictwa z zawodach HRSMP, w tym klasyfikowania w wynikach zawodów/imprezy a następnie w klasyfikacji 
rocznej tego cyklu; 
2.  Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. moja zgoda, którą mam prawo 
wycofać w każdym czasie poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w zawodach/imprezie, zawierającej 
wycofanie mojej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych 
3. Odbiorcą moich danych osobowych będą np.: 

a. Organizatorzy poszczególnych zawodów HRSMP  
b. Obsługa sędziowska zawodów; 
b. Obsługa organizacyjna PBK;  
c. Sędziowie Techniczni PBK;  
c. firmy IT obsługujące systemy informatyczne, w których m.in. znajdują się moje dane osobowe; 
d. firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy mną a ADO. 

4. ADO będzie przechowywać moje dane osobowe w przypadku dokumentów zgłoszeniowych – przez okres 2 lat. W 
przypadku wyników i klasyfikacji rocznych – bezterminowo. W przypadku postępowania dyscyplinarnego zgodnie z 
procedury regulującą to postępowanie. 

5. Przysługuje mi prawo: 
a. żądania od ADO dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, 
jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu; 
b. żądania od ADO usunięcia moich danych osobowych moich lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do 
ich przechowywania; ADO poinformuje mnie o uwzględnieniu mojego żądania lub poda przyczyny, dla których 
żądanie nie może być zrealizowane; 
c. otrzymania od ADO podanych przeze mnie danych osobowych w postaci pliku komputerowego w powszechnie 
używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi; 
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie moich danych osobowych 
moich przez ADO, jeżeli uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

6.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem mogę kierować do inspektora ochrony danych 
PZM na adres e-mail iod@pzm.pl 
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PZM znajdują się na stronie www.pzm.pl w zakładce 
RODO. 

                                                                                   

Podpis Zgłaszającego data 
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