




Projekt jest rozwinięciem  zrealizowanego w 2014 roku  pilotażowego 

programu „Upowszechniania sportu poprzez tworzenie szkółek 

kolarskich” dzięki któremu powstało: 

2014 

61 szkółek 

DOLNOŚLASKIE 
KUJAWSKO - 
POMORSKIE 

ŚLASKIE WIELKOPOLSKIE 



Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa zakłada trzy poziomy rozwoju tej 

dyscypliny. W latach 2016-2017 planujemy powołanie 5-6 kolejnych 

Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży (OSSM). 

 

 

Poziom III  

Kadry Narodowe 

Poziom II  

Szkoły Mistrzostwa Sportowego                    
w Żyrardowie, Toruniu i Świdnicy. 

Kolarskie Ośrodki Szkolenia 
Sportowego Młodzieży w Kaliszu, 

Kielcach i Pruszkowie. 

Poziom I  

szkółki kolarskie  (docelowo planujemy 160 szkółek) 
których celem jest upowszechnienie sportu poprzez 

kolarstwo  



Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa zakłada docelowo trójsektorowy 

model finansowania: 

Środki otrzymane                    
z Ministerstwa Sportu  

70 % 

Środki 
pozyskane                 
z sektora 

samorządowego 

Środki z sektora 
biznesowego 
(sponsoring).   



 

I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH W SZKÓŁKACH 

 

2015 

110 szkółek     
08.04.2015 – 
31.12.2015   

57 szkółek 
pilotażowych            
z 2014 roku 

- 14 szkółek 
01.06.2015 – 
31.12.2015   

Opis projektu w 2015 roku: 

 

 Projekt obejmuje działanie 124 szkółek 

kolarskich 

 W przypadku szkółek z pilotażu jest to 

kontynuacja działania w grupach naborowych 

z 2014 roku.   

 Rekrutacja do uczestnictwa w szkółce 

odbywa się na zasadzie dobrowolnych 

zgłoszeń.  

 Standardowa liczba dzieci w szkółce – 15 

 Wszystkie dzieci biorące udział                         

w szkoleniu zostaną ubezpieczone NNW. 

 

 Jedynym czynnikiem dyskwalifikującym jest 

stan zdrowia uczestnika (dzieci 

przystępujące do szkółki muszą przedstawić 

standardowe zaświadczenie, że nie ma 

przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach 

sportowych).  

 

 

 



 Zajęcia w szkółkach będą prowadzili nauczyciele WF lub instruktorzy                

i trenerzy kolarstwa. 

 

 Zajęcia w każdej szkółce będą się odbywały 2 razy w tygodniu                       

po 2 godziny zajęć (przyjmujemy standard 16 godzin zajęć                      

w miesiącu). Łączna liczba godzin zajęć dla każdej szkółki w okresie 

realizacji projektu wyniesie 112 godzin   



     Badania uczestników - Testy sprawnościowe 

 
W trakcie trwania projektu, w okresie październik – grudzień 2015 zostanie 

przeprowadzony we wszystkich szkółkach kolarskich test sprawnościowy: 

 

 Test Anstrada  

 Test Coconiego 

 

Ogólnopolski test sprawności zostanie przeprowadzony przy wykorzystaniu 

trenażerów rowerowych z systemem oprogramowania zapewniającym pomiar 

mocy, czasu, prędkości, tempa i tętna. Test zostanie przeprowadzony przez 

pracowników naukowych AWF.  



II. ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO 

1. Stroje kolarski i kaski ochronne – wszystkie dzieci uczestniczące                        

w zajęciach w każdej szkółce otrzymają w użytkowanie stroje kolarskie 

(spodenki i koszulkę) oraz kaski kolarskie.  W roku 20015 zakupiliśmy: 

 945 kasków     

 1005 kompletów strojów 
 

                    przód koszulki                                                                                                      tył koszulki 



 

2. Rowery –  konieczne jest wyposażenie szkółek w rowery dla wszystkich dzieci.                         

W 2015 roku w ramach otrzymanego dofinansowania zakupiliśmy łącznie                       

1166 rowerów: 

 819 rowerów szosowych 

 347 rowerów MTB 

 

  

 

W 2015 roku komplet 15 rowerów dostaną szkółki z programu pilotażowego,  

a nowe szkółki otrzymają 8 rowerów. Docelowo w latach 2016 – 2017 

będziemy czynili starania, żeby skompletować rowery dla wszystkich 

szkółek.  



2015 rok 

wynagrodzenie instruktora 
prowadzącego szkółkę 

zakup rowerów 

Zakup strojów kolarskich 
(koszulka + spodenki) 

zakup kasków  

Ubezpieczenie NWW i OC 

koszty organizacji                     
Mistrzostw Szkółek 

szkolenie instruktorów  

testy sprawdzające 

PROPOZYCJA 

2016 rok 

wynagrodzenie instruktora 
prowadzącego szkółkę 

Zakup rowerów                              
dla nowych szkółek 

Zakup strojów kolarskich (koszulka 
+ spodenki) dla nowych szkółek 

Zakup kasków                                       
dla nowych szkółek  

Ubezpieczenie NWW i OC 

koszty organizacji                     
Mistrzostw Szkółek 

szkolenie instruktorów  

testy sprawdzające 

III. FINANSOWANIE  PROGRAMU: 

70 % 

30 % 

Ministerstwo Sportu

Środki własne

WKŁAD WŁASNY: 
 

Szkółki kolarskie we własnym 

zakresie zapewniają: 

 

 serwis i opieka nad rowerami 

części zapasowe  

 

 odpowiedzialność za rowery 

(na podstawie umowy z PZKol 

użyczenia). 



IV. ORGANIZACJA MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁEK KOLARSKICH 

ROK 2015: 

 w kolarstwie szosowym (Raszków  - woj. wielkopolskie) 

 w kolarstwie MTB  (Obiszów – woj. dolnośląskie)  

 w kolarstwie torowym  (Pruszków- woj. mazowieckie)  

 

ROK 2016 

 w kolarstwie szosowym – miejsce do ustalenia 

 w kolarstwie MTB  – miejsce do ustalenia 

 w kolarstwie torowym  – miejsce do ustalenia 



MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁEK KOLARSKICH 

Kolarstwo szosowe – Raszków 26-27 czerwca 2015 r. 



Kolarstwo szosowe – Raszków 26-27 czerwca 2015 r : 



MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁEK KOLARSKICH 

Kolarstwo MTB  – Obiszów, 20 września 2015 r : 



MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁEK KOLARSKICH  

Kolarstwo  torowe  - tor kolarski w Pruszkowie – już w  grudniu 2015 

Już wkrótce  

 



PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW  

MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI  
 

POLSKI ZWIĄZEK KOLARSKI 
 


