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Komunikat organizacyjny dot.  działania szkółek kolarskich  w ramach  programu 

„Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – Upowszechnianie sportu  

w szkółkach kolarskich” - Edycja 2016 

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” 

 

Planujemy, że w 2016 roku program obejmie działanie 165 szkółek kolarskich w tym, 

- 55 szkółek, które działają od 2014 roku, 

- 67 szkółek działających od 2015 roku  

- 43 nowe szkółki, które rozpoczną działanie w 2016 roku.  

(* lista szkółek zakwalifikowanych do edycji 2016 zostanie opublikowana na stronie 

internetowej PZKol – www.pzkol.pl  oraz WZKol – www.wzkol.pl ) 

 

PROGRAM W 2016 ROKU OBEJMUJE: 

 Zajęcia sportowe – 2 x w tygodniu x 120 minut  (16 godzin miesięcznie) 

 Obozy sportowe – 3 turnusy , 2 w lipcu/1 w sierpniu – po 90 miejsc w turnusie 

 Zawody regionalne – 16 imprez, 80 dzieci w każdej imprezie,  

 Mistrzostwa Polski Szkółek – szosa, MTB, tor 

 Badania wydolnościowe – projekt badawczy realizowany z Instytutem Sportu 

 

START PROGRAMU / kwalifikowalność  kosztów  

 szkółki z 2014 i z 2015 roku (STARE) – zajęcia mogą być rozliczane w projekcie od 

01.02.2016 (jeśli szkółka rozpoczyna zajęcia w terminie późniejszym to w deklaracji 

należy podać rzeczywistą datę rozpoczęcia zajęć) 

- stare szkółki powinny działać w dotychczasowych grupach naborowych + w 

przypadku odejścia dzieci należy przeprowadzić nabory uzupełniające do 

wymaganego pełnego stanu 15 dzieci w szkółce 

 szkółki z 2016 roku (NOWE) – 01.04.2016 (z możliwością zamiany na wcześniejszy 

termin) 

- nowe szkółki w marcu powinny zamknąć wszystkie sprawy organizacyjne (nabory 

dzieci, spotkania z rodzicami, zbieranie dokumentacji, ustalenie planów i 

harmonogramów zajęć) 

TERMINY REALIZACJI  ZAJĘĆ W SZKÓLKACH :  

Stare szkółki – 01.02.– 30.06.2016 oraz 01.09. – 31.12.2016 (9 miesięcy, przerwa 

wakacyjna) 

Nowe szkółki - 01.04.– 30.06.2016 oraz 01.09. – 31.12.2016 (7 miesięcy, przerwa 

wakacyjna) 

 w zajęciach w szkółce ma uczestniczyć 15 dzieci ze szkoły podstawowej 

 dzieci uczestniczące w zajęciach nie mogą być zawodnikami klubu (to jest program 

upowszechniania sportu) 

 zajęcia są prowadzone 2 x w tygodniu po 2 godziny (zegarowe) 

 osoby prowadzące zajęcia sportowe nie pobierają dodatkowego wynagrodzenia  

w ramach innych projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i 

Turystyki o podobnym charakterze (w ramach programu „Sport Wszystkich 

Dzieci” 

 

http://www.pzkol.pl/
http://www.wzkol.pl/
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FINANSOWANIE 

SZKÓŁKI KOSZT 70 % 

DOTACJA MSIT 

30 % 

ŚRODKI WŁASNE 

    

STARE SZKÓŁKI  

zarejestrowane w 

2014 - od 01.02 

Wynagrodzenia instruktora  

9 x 700,00 = 6 300,00 

4 410,00 1 890,00 

wpłata do PZKol 

 Inne koszty programu: Łącznie w 2016 minimum 2 000,00 

 Osprzęt, części   450 - 600,00/szkółka 

 Udział w zawodach 

Mistrzostwach Polski 

Szkółek  

 średnio 400,00/ zawody 

 Udział w obozach  300,00/dziecko 

 Udział w badaniach  450,00/szkółka 

 Inne koszty działania szkółki 

np. transport na zawody 

 ok. 250,00 

RAZEM   3 890,00 

    
    

STARE SZKÓŁKI  

-  

Zarejestrowane w 

2015, - od 01.02 

Wynagrodzenia instruktora  

9 x 700,00 = 6 300,00 

4 410,00 1 890,00 

 

 Zakup rowerów:  7 szt. 

X 1200,00 = 8 400,00 

5 880,00 2 520,00 

 

 Inne koszty programu: Łącznie w 2016 minimum 2 000,00 

 Osprzęt, części   450 - 600,00/szkółka 

 Udział w zawodach MP 30 – 50,00/zawodnik średnio 400,00/ zawody 

 Udział w obozach  300,00/dziecko 

 Udział w badaniach  450,00/szkółka 

 Inne koszty działania szkółki 

np. transport na zawody 

 ok. 250,00 

RAZEM   6 410.00 

    

    

NOWE SZKÓŁKI  

-  

Zarejestrowane w 

2016 – 01.04 

Wynagrodzenia instruktora  

7 x 700,00 = 4 900,00 

3 430,00 1 470,00 

 Zakup rowerów:  15 szt. 

X 1200,00 = 18 000,00 

12 600,00 5 400,00 

 Zakup sprzętu sportowego 

Kaski, stroje kolarskie 

15 kpl. x 230,00 = 3450,00 

2415,00 1 035,00 

 Inne koszty programu: Łącznie w 2016 minimum 1 000,00 

 Udział w zawodach MP 30 – 50,00/zawodnik średnio 400,00/ zawody 

 Udział w badaniach  450,00/szkółka 

RAZEM   8 905,00 
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SZKÓŁKI KOSZT  ŚRODKI WŁASNE 

    

NIEFINANSOWY  
WKŁAD WŁASNY 
SZKÓŁEK/OPERATO
RÓW 

Udostępnienie nieodpłatne 
obiektów – sala 
gimnastyczna, siłownia, 
basen itp. 

 450,00/ szkółka 

 KLUBY - Serwis sprzętu – 

rowery (naprawy, obsługa 

itp.) 

 300,00 – 400,00/ szkółka 

* Finansowy wkład własny operatorzy szkółek (Kluby, OZKol-e, itp.) wpłacają do PZKol na podstawie  

zawartych z nimi umów/porozumień. Również w tym porozumieniu zostanie określony niefinansowy 

wkład własny operatorów. 

 

 

WYMAGANA DOKUMENTACJA  
Wszystkie szkółki uczestniczące w programie w 2016 roku są zobowiązane do bieżącego 

prowadzenia i przesyłania następującej dokumentacji potwierdzającej udział w programie 

oraz prowadzenie zajęć dla dzieci: 

 Deklarację przystąpienia/udziału w programie – wypełniają i przesyłają OZKol - e, 

kluby i wszelkie inne podmiot prowadzące/opiekujące się daną szkółką. 

 Listę dzieci uczestniczących w zajęciach  - listę sporządzają instruktorzy prowadzący 

szkółkę, instruktorzy mają obowiązek uzupełniać i przesyłać zaktualizowaną listę w 

każdym przypadku zmiany dzieci uczestniczących w zajęciach (w przypadku 

rezygnacji dziecka z zajęć instruktorzy muszą przeprowadzić nabór uzupełniający). 

 Zgody  rodziców na uczestnictwo ich dzieci w zajęciach w szkółce.  

 Dzienniczek zajęć – prowadzą i wypełniają na bieżąco instruktorzy prowadzący 

zajęcia w szkółce. Po zakończeniu programu instruktorzy przesyłają dzienniczek do 

koordynatora programu.   

 Harmonogram prowadzenia zajęć - instruktor prowadzący zajęcia wypełnia i przesyła 

na początku cyklu zajęć harmonogram określający planowany terminarz i zakres zajęć 

(np. za okres od 01.02. do 30.06) a następnie przesyła, co miesiąc zaktualizowany 

harmonogram pokazujący rzeczywisty stan realizacji programu.  

 Sprawozdanie z realizacji zajęć w szkółce – wypełnia i przesyła instruktor prowadzący 

szkółkę po zakończeniu każdego miesiąca. 

 (* wzory wszystkich dokumentów są zamieszczone na stronach internetowych PZKol 

www.pzkol.pl oraz WZKol www.wzkol.pl ) 

 

 

Terminy przesyłania dokumentacji: 

a) w terminie do 15.03.2016 wszystkie szkółki, które będą uczestniczyły w programie w 2016 

roku przesyłają na adresy – sekretarz@pzkol.pl oraz wzkol1@wp.pl  wypełnioną deklarację 

przystąpienia/udziału w programie, 

  

 

http://www.pzkol.pl/
http://www.wzkol.pl/
mailto:sekretarz@pzkol.pl
mailto:wzkol1@wp.pl
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Terminy przesyłania dokumentacji – cd: 

b) tzw. stare szkółki (z 2014 i 2015 roku), które rozpoczęły prowadzenie zajęć od 01.02.2016 

w terminie do 25.03.2016 przesyłają na adres wzkol1@wp.pl   następujące dokumenty: 

- listę dzieci uczestniczących w zajęciach w szkółce. 

- harmonogram zajęć (planowanych i ewentualnie wykonanych w okresie prowadzenia zajęć) 

c) tzw. nowe szkółki, przystępujące do programu w 2016 roku przesyłają w terminie do 

25.03.2016 na adres wzkol@wp.pl następujące dokumenty: 

- listę dzieci, które będą uczestniczyły w zajęciach  

- harmonogram planowanych zajęć (przypominamy, zajęcia mają być prowadzone od 

01.04.br) 

 

  

W trakcie realizacji programu wszystkie szkółki przesyłają do Wielkopolskiego 

Związku Kolarskiego w terminie do 15 – go każdego miesiąca następujące dokumenty za 

miesiąc poprzedni: 

1) Harmonogram z przeprowadzonych zajęć w wersji elektronicznej na adres 

wzkol1@wp.pl 

2) Sprawozdanie merytoryczne z przeprowadzonych zajęć, potwierdzone przez 

klub, szkołę, samorząd – w wersji papierowej  

3) Rachunek do umowy zlecenia prawidłowo wystawiony na Polski Związek 

Kolarski – w wersji papierowej (zgodnie z terminami określonymi w umowie z 

PZKol) 

 

Terminowe przeslanie ww. dokumentów do WZKol  jest warunkiem otrzymania 

wynagrodzenia za dany miesiąc.  

 

UMOWY Z INSTRUKTORAMI  PROWADZACYMI  ZAJĘCIA  I OPERATORAMI 

SZKÓŁEK 

Osoby prowadzące zajęcia w szkółkach będą zatrudnione przez Polski Związek Kolarski na 

zasadach umowy – zlecenia. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług 

trenerskich czy instruktorskich  będą wystawiały odpowiedni rachunek. Druki umów oraz 

oświadczenia będą wysyłane w wersji elektronicznej bezpośrednio do zainteresowanych osób 

na adresy e – mailowe podane w deklaracjach przystąpienia do programu przesyłanych przez 

kluby. PZKol zawrze również umowy o współpracy z podmiotami prowadzącymi szkółki na 

danym terenie (operatorami szkółek – Regionalnymi Związkami Kolarskimi, klubami, 

szkołami, samorządami itp.), w których zostaną określone terminy i warunki wpłaty wkładu 

własnego oraz zasady nieodpłatnego udostępnienia obiektów do treningów  i serwisu sprzętu.  

 

ORGANIZTORZY PROGRAMU/KONTAKTY 

Organizatorem programu „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – 

Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich” jest Polski Związek Kolarski. Koordynację 

organizacyjną programu (w tym w zakresie wymaganej dokumentacji prowadzenia zajęć) 

powierzyliśmy Wielkopolskiemu Związkowi Kolarskiemu. 

 

Polski Związek Kolarski 

ul. Andrzeja 1 , 05-800 Pruszków 

tel: (22) 738 83 81 

e-mail: biuro@pzkol.pl 

mailto:wzkol1@wp.pl
mailto:wzkol@wp.pl
mailto:wzkol1@wp.pl
mailto:biuro@pzkol.pl
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1. Arkadiusz Bęcek – Sekretarz Generalny – nadzór nad całością programu 

(sekretarz@pzkol.pl ) 

2. Agata Świeczka – Kierownik biura PZKol – sprawy organizacyjne, w tym: deklaracje 

i zgłoszenia szkółek, umowy z podmiotami prowadzącymi szkółki (współpraca, wkład 

własny, faktury), umowy z instruktorami prowadzącymi szkółki, ubezpieczenia dzieci. 

Wielkopolski Związek  Kolarski 

ul. Wał Matejki 2, 62-800 Kalisz 

tel: (62) 757 23 41 

e-mail: wzkol1@wp.pl   

1. Lucjusz Wasielewski – Koordynator programu – sprawy organizacyjne w tym: 

koordynacja programu w zakresie – bieżącego działania szkółek, organizacji zawodów 

regionalnych i MP dla szkółek, organizacji obozów sportowych, bieżących kontaktów 

ze szkółkami i klubami, kontroli dokumentacji zajęć itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretarz@pzkol.pl
mailto:wzkol1@wp.pl

