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Założenia organizacyjne i finansowe realizacji programu 

„Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich” w 2016 roku. 

 

Polski Związek Kolarski uprzejmie informuje, że w roku 2016 planujemy kontynuację 

programu pn. „NARODOWY PROJEKT ROZWOJU KOLARSTWA, POZIOM PIERWSZY - 

UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SZKÓŁKACH KOLARSKICH„. 

Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa zakłada, że podstawą rozwoju będą właśnie szkółki 

kolarskie, w których swoje pierwsze szlify kolarskie będą zdobywać dzieci w wieku 9 – 12 lat 

(klasy IV – VI szkół podstawowych).  

Informacje o programie: 

 W  programie uczestniczyć będą szkółki zgłoszone i działające w 2014 i w 2015 roku 

(łącznie 124 szkółki) oraz nowe szkółki, które przystąpią do programu i rozpoczną zajęcia         

w 2016 roku. Program obejmuje działanie 124 szkółek kolarskich w 15 województwach.  

 Działające obecnie szkółki kolarskie powstały z inicjatywy Regionalnych Związków 

Kolarskich lub lokalnych klubów kolarskich, które sprawują opiekę merytoryczną, 

organizacyjną i sprzętową nad działaniem „swoich” szkółek. Zadaniem klubów jest również 

wyławianie talentów do dalszego szkolenia w sekcjach klubowych.  

 Szkółki działają w większości w oparciu o kluby kolarskie. Zajęcia w szkółkach                           

są prowadzone dla 15 dzieci z klas IV – VI w formie zajęć pozalekcyjnych 2 razy                          

w tygodniu po 2 godziny zajęć. Zajęcia prowadzą albo nauczyciele WF albo trenerzy 

(instruktorzy) z lokalnego klubu kolarskiego.  

 Zakładamy, że w 2016 roku zajęcia w szkółkach będą prowadzone przez 10 miesięcy                    

od stycznia do grudnia z dwumiesięczną przerwą wakacyjną w lipcu i w sierpniu. Nowe 
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szkółki, które planują rozpoczęcie działania w 2016 roku powinny przeprowadzić nabory 

dzieci w końcu 2015 roku. 

 Zakładamy, że w 2016 roku program będzie dofinansowany przez Ministerstwo Sportu                   

i Turystyki na poziomie 70% a pozostałe 30% to finansowy wkład własny lokalnych 

operatorów szkółek – samorządów,  klubów lub Regionalnych Związków Kolarskich.  

 Przyjmujemy, że w katalogu kosztów dofinansowanych przez Ministerstwo znajdą się – 

wynagrodzenie instruktora prowadzącego szkółkę, zakup rowerów (komplet rowerów dla 

wszystkich dzieci w nowych szkółkach i uzupełnienie rowerów dla szkółek z 2015 roku), 

zakup kasków i strojów kolarskich dla dzieci w nowych szkółkach, ubezpieczenie dzieci, 

koszty organizacji Mistrzostw Szkółek, szkolenie instruktorów oraz testy sprawdzające. 

 Katalog kosztów wkładu własnego szkółek podajemy w tabeli poniżej. Wkład własny 

operatorzy szkółek przekazują PZKol, który jest ogólnopolskim operatorem programu,                   

na podstawie umów na udział w programie zawartych bezpośrednio z klubami.  

 W wyjątkowych wypadkach PZKol będzie zawierał umowy z lokalnymi samorządami                     

(w wyniku udziału w konkursie lub w innej procedurze). 

 Operatorzy wszystkich działających w 2015 roku szkółek powinni do 10.11.2015  

potwierdzić mailowo na adres sekretarz@pzkol.pl chęć kontynuacji programu oraz  

informację kto będzie finansował wkład własny i w jakiej wysokości.  

 Zgłoszenia nowych szkółek, które planują rozpoczęcie działania w 2016 roku należy 

przesyłać do 10.11.2015 na adres biuro@pzkol.pl . Zgłoszeń mogą dokonywać Okręgowe 

Związki Kolarskie lub lokalne kluby (kluby w zgłoszeniu przesyłają potwierdzenie 

akceptacji swojego Okręgowego Związku Kolarskiego). W zgłoszeniu należy podać 

lokalizację szkółki, dane osoby prowadzącej zajęcia oraz deklarację kto finansuje wkład 

własny i w jakiej kwocie). 

Poniżej podajemy projekt finansowania programu w 2016 roku oraz informację jaki jest 

wymagany wkład finansowy własny szkółek. Poziom finansowania szkółek jest różny                         

w zależności od tego kiedy rozpoczęły działanie (np. szkółki, które powstały w 2014 roku mają 

pełne wyposażenie w rowery i sprzęt dla zawodników, a szkółki z 2015 roku otrzymały jedynie 

część rowerów). 

ZŁOŻENIA FINANSOWE NA 2016 ROK 

SZKÓŁKI KOSZT 
70 % 

DOTACJA MSIT 

30 % 

ŚRODKI WŁASNE 

    

NOWE SZKÓŁKI  -  

które rozpoczną 

działanie w 2016 roku  

Wynagrodzenia 

instruktora  

10 x 700,00 = 7 000,00 

4 900,00 2 100,00 

 
Zakup rowerów:  15 szt. 

X 1200,00 = 18 000,00 
12 600,00 5 400,00 

 

Zakup sprzętu: 

kask, koszulka, spodenki 

15 kpl. x 230,00 = 

3 450,00 

2 415,00 1 035,00 

 Ubezpieczenie dzieci  15 500,00 0,00 

RAZEM  20 415,00 8 535,00 
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SZKÓŁKI  - które 

działają od 2015 roku 

Wynagrodzenia 

instruktora  

10 x 700,00 = 7 000,00 

4 900,00 2 100,00 

 
Zakup rowerów:  7 szt. 

X 1200,00 = 8 400,00 
5 880,00 2 520,00 

 

Zakup sprzętu (koszulka, 

kask) uzupełnienie ew. 

strat - 1 kpl. x 230,00  

0,00 230,00 

 
Zakup części do rowerów 

= 600,00  
0,00 600,00 

 

Serwis i naprawa 

rowerów  (mechanik) = 

450,00 

0,00 450,00 

 
Udział w zawodach, 

koszty dojazdu = 600,00 
0,00 600,00 

 Ubezpieczenie dzieci  15  500,00 0,00 

RAZEM  11 280,00 6 500,00 

    

STARE SZKÓŁKI  -  

zarejestrowane w 

2014 roku 

Wynagrodzenia 

instruktora  

10 x 700,00 = 7 000,00 

4 900,00 2 100,00 

 

Zakup sprzętu (koszulka, 

kask) uzupełnienie ew. 

strat - 1 kpl. x 230,00  

0,00 230,00 

 
Zakup części do 

rowerów:  = 600,00 
0,00 600,00 

 

Serwis i naprawa 

rowerów  (mechanik) = 

450,00 

0,00 450,00 

 
Udział w zawodach, 

koszty dojazdu = 600,00 
0,00 600,00 

 Ubezpieczenie dzieci 15  500,00 0,00 

RAZEM  5 400,00 3 980,00 

NIEFINANSOWY  

WKŁAD WŁASNY 

SZKÓŁEK/OPERATO

RÓW 

Udostępnienie 

nieodpłatne 

obiektów – sala 

gimnastyczna, siłownia, 

basen itp. 

 450,00/ szkółka 

Niefinansowy wkład własny może być wykazany w porozumieniu, jakie zawrze PZKol                         

z klubem, który opiekuje się daną szkółką 

 

              

              

       Z poważaniem 

             

   


