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 KOMUNIKAT W SPRAWIE OPŁAT  NA  2015 ROK 

 
 

Decyzją Zarządu PZKol.  z dnia 24.09.2014 r. zostały dokonane nastęujące zmiany                            

w wysokości opłat na rok 2015:   

 

A. LICENCJE ZAWODNIKÓW 

 - o 20% zostały obniżone opłaty za licencje dla zawodników grup UCI, opłaty dla tych 

zawodników wyniosą:  

                        - zawodnicy Ekip UCI Pro Tour       - 800,00 zł 

 - zawodnicy Zawodowych Ekip Kontynentalnych    - 640,00 zł 

 - zawodnicy Ekip Kontynentalnych      - 400,00 zł 

 - zawodnicy pozostałych grup sportowych UCI (MTB, Kobiet, Tor) - 400,00 zł 

   

Opłaty za licencje dla innych zawodników  - Elity mężczyzn, Elity kobiet, Orlików (poniżej 23 

lat), zawodników posiadających obce obywatelstwo oraz zawodników zmieniających kat. 

wiekową bez prawa powrotu – nie ulegają zmianie i pozostają na poziomie jak w 2014 roku. 

 

B. OPŁATY DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ KOLARSKICH                                            

ZA UMIESZCZENIE IMPREZY W KALENDARZU PZKOL NA 2015 ROK 

 

– o 20% zostały obniżone opłaty wnoszone przez organizatorów imprez kolarskich 

umieszczonych w kalendarzu UCI  i w 2015 roku wynosić  będą 20% składki wpłacanej do 

UCI. 

Opłaty dla organizatorów innych imprez  nie ulegają zmianie i pozostają na poziomie jak                    

w 2014 roku. 

http://www.pzkol.pl/


 

C. LICENCJE KLUBOWE 

w 2015 roku  koszt  wyrobienia licencji dla klubu będzie wynosił: 

a) dla klubów UKS       - 100,00 zł 

b) dla pozostałych klubów                  - 200,00 zł 

 

UWAGA!  Z dniem  31.12.2014 roku wygasa ważność wszystkich licencji klubowych                  

(w tym również UKS).  Od  01.01.2015 roku licencje klubowe będą wydawane na okres 1 

roku. 

 

Wysokość pozostałych opłat wnoszonych do Polskiego Związku Kolarskiego nie ulega 

zmianie (pozostają na poziomie jak w 2014 roku). 

 

 

 
  

Pruszków, 20 października 2014 


