
HARMONOGRAM I ZASADY ORGANIZACJI KURSU DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O LICENCJĘ „B, C”  i „B, C JUNIOR” 

 

1. Termin: 

01-02 marzec 2019 r. (piątek, sobota), 

 

2. Miejsce: 

01 marca 2019 r. – sala konferencyjna w siedzibie Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie,  

ul. Kościuszki 49, 38-400 Krosno  

02 marca 2019 r. –  Motodrom Tarnów Open Drive, Jaworowa, 33-113 Zbylitowska Góra 

 

3. Kierownik kursu: 

Marek Hejnar,  tel. 508 086 450, e-mail: markhejnar@gmail.com 

 

4. Zgłoszenia na kurs – wnioski do pobrania: 

https://www.pzm.pl/pliki/zg/samochody/2019/Regulaminy/Licencje/1_zgloszenie_na_egzamin_-

_samochody.pdf  

 

5. Opłata za udział w kursie i egzaminy (teoretyczny i praktyczny) wynosi łącznie 850,00 PLN od osoby. 

Wpłaty należy uiścić gotówką w dniu rozpoczęcia kursu. Egzamin poprawkowy odbędzie się po 14 dniach 

za dodatkową odpłatnością 300,00 PLN.  

Program kursu jest rozpisany dla 8 kursantów. W przypadku większej ilości kursantów czas zajęć 

praktycznych ulegnie zmianie, a egzaminy odbędą się później. 

 

5. Program kursu: 

1 marca 2019 r. – /piątek/ – zajęcia teoretyczne (sala konferencyjna w siedzibie Automobilklubu 

Małopolskiego w Krośnie, ul. Kościuszki 49, Krosno):  

12:00 – 12:30 przyjęcia uczestników kursu. 

13:00 – 19:30 zajęcia teoretyczne zgodne z programem zatwierdzonym przez GKSS 

17:30 – 18:00 przerwa  

20:00 – 20:50 Egzamin teoretyczny – test 50 pytań 

 

2 marca 2019 r.  – /sobota/ – zajęcia  praktyczne i egzamin praktyczny – Motodrom Tarnów Open Drive, 

Jaworowa, 33-113 Zbylitowska Góra 

08:00 – 11:00 zajęcia praktyczne na torze zgodnie z programem zatwierdzonym przez GKSS 

11:00 – 12:30 egzaminy praktyczne część pierwsza i część druga  

12:30 – 13:15 podsumowanie i wyniki egzaminów,  wręczenie zaświadczeń, zakończenie kursu 

  

6.  Wykładowcy: 

 Marek Hejnar – kierownik kursu, instruktor sportów samochodowych, licencja nr: IS 24/14 

 Marcin Fiejdasz – sędzia sportów samochodowych, licencja nr: KL. I – 166/12 

 Wiesław Dymiński – sędzia sportów samochodowych, licencja nr: KL. I – 167/12 

 Grzegorz Duda – zawodnik wyścigowy i rajdowy, licencja zawodnicza: R  

                                      

7. Komisja egzaminacyjna: 

 Marek Hejnar – kierownik kursu, instruktor sportów samochodowych, licencja nr: IS 24/14 

 Marcin Fiejdasz – sędzia sportów samochodowych, licencja nr: KL. I – 166/12 

 Wiesław Dymiński – sędzia sportów samochodowych, licencja nr: KL. I – 167/12 

 Grzegorz Duda – zawodnik wyścigowy i rajdowy, licencja zawodnicza: R  
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8. Postanowienia końcowe: 

Dojazd  na kurs i egzamin własnym  samochodem z manualna skrzynią biegów, dwoma siedzeniami 

(kierowcy i pasażera) oraz kaskiem. 

Kursantom, którzy w tym roku zamierzają wyrobić licencję zaleca się przedstawienie zaświadczenia  

o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny - sport samochodowy przez lekarza posiadającego 

specjalizację medycyny sportowej oraz ważnego orzeczenia psychologicznego, zgodnie z REGULAMINEM 

UZYSKIWANIA CERTYFIKATU I LICENCJI WYŚCIGOWYCH STOPNIA „B,C”, „B,C Junior” 

Organizator nie zapewnia noclegów.  

 

9. W razie niskiej frekwencji kurs zostanie odwołany o czym poinformujemy zainteresowanych na 2 dni 

przed terminem 

 

 

         Kierownik kursu 

             Marek Hejnar 

 

 

Akceptował w dniu 08.02.2019 r. 

Przewodniczący OKSS PZM w Rzeszowie 

Andrzej Makaran  

 
 

 


