
Uchwała 
Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego 

nr 11/12/2022 
z dnia 16 grudnia 2022 roku 

w przedmiocie zmiany Przepisów Sportowych Polskiego Związku Kolarskiego 
w zakresie jego  

Części I. Ogólne Zasady Organizacji Sportu Kolarskiego 
 

Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego postanowił dokonać zmiany Przepisów 
Sportowych Polskiego Związku Kolarskiego w zakresie jego Części I. Ogólne 
Zasady Organizacji Sportu Kolarskiego (zwanej dalej „Przepisami”), co następuje: 

 
§ 1 

Dokonać zmiany Przepisów w ten sposób, że nadać nową następującą treść: 
 

a) 1.1.002 
„Osoba nie posiadająca wymaganej licencji nie może brać udziału w żadnej 
imprezie kolarskiej organizowanej lub kontrolowanej przez UCI, Konfederacje 
Kontynentalne UCI, Federacje Narodowe będące członkami UCI lub organizacje 
przy nich afiliowane. Uczestnictwo osoby nieposiadającej wymaganej licencji jest 
nieważne i mogą wobec niej być zastosowane sankcje dyscyplinarne.  
(PL) Do zawodów z kalendarza PZKol/ RZKol mogą zostać dopuszczeni członkowie 
szkółek kolarskich posiadający legitymację członka szkółki kolarskiej 
zarejestrowaną w systemie licencyjnym PZKol.” 

 
b) 1.1.011 

„Licencja jest wydawana przez Federację Narodową, która zgodnie z prawem w 
tym kraju obowiązującym jest dla wnioskodawcy krajem stałego pobytu w 
momencie składania wniosku. Osoba ta pozostaje członkiem tej Federacji aż do 
upływu terminu ważności licencji, nawet w przypadku zmiany kraju stałego 
pobytu.  
(PL) Zawodnicy posiadający obce obywatelstwo, którzy wnioskują do PZKol o 
wydanie licencji, muszą przedłożyć kopię dowodu zameldowania w naszym kraju.  
(PL) Polski Związek Kolarski wydaje licencje zawodnikom kategorii Elita, Orlik, 
posiadającym obce obywatelstwo, oraz zmieniającym kategorię wiekową bez 
prawa powrotu. Regionalne Związki Kolarskie wydają licencje zawodnikom 
kategorii Junior i młodszym kategoriom wiekowym oraz kategorii masters i 
cyklosport. 
(PL) Polski Związek Kolarski wydaje licencje osobom towarzyszącym zrzeszonym 
w grupach zarejestrowanych w UCI oraz komisarzom PZKol.   
Regionalne Związki Kolarskie wydają licencje osobom towarzyszącym 
zrzeszonym w klubach zarejestrowanych w regionalnych związkach kolarskich 
oraz sędziom regionalnym klasy S i O. 
(PL) Tryb wydawania licencji przez Polski Związek Kolarski Każda osoba 
ubiegająca się o licencję musi przesłać mailem w formie elektronicznej zdjęcie o 
rozdzielczości 300DPI na adres: licencje@pzkol.pl. Oprócz tego: 
a) zawodnik przesyła listownie na adres siedziby PZKol następujące dokumenty:  



• wypełniony oryginał wniosku o wydanie licencji na bieżący rok podpisany przez 
wnioskodawcę, oraz dodatkowo w przypadku zawodników zrzeszonych w klubach 
potwierdzony przez Regionalny Związek Kolarski oraz klub. Każda strona wniosku 
musi być podpisana przez zawodnika. 
• potwierdzenie wniesienia opłaty za licencję;  
• potwierdzenie badania lekarskiego; stwierdzenie zdolności do uprawiania sportu 
kolarskiego w przypadku wydawania licencji po raz pierwszy. 
 
b) osoba towarzysząca przesyła:  
• wypełniony oryginał wniosku o wydanie licencji na bieżący rok podpisany przez 
wnioskodawcę, oraz dodatkowo w przypadku osób zrzeszonych w klubach 
potwierdzony przez Regionalny Związek Kolarski oraz klub. Każda strona wniosku 
musi być podpisana przez wnioskodawcę. 
• potwierdzenie wniesienia opłaty za licencję. 
Polski Związek Kolarski odsyła listownie wystawione licencje w terminie do 14 dni 
od daty otrzymania wniosku. PZKol zastrzega sobie prawo do niewydawania 
licencji w przypadku złożenia nieprawidłowego wniosku. Wnioskodawca jest 
informowany listownie o odmowie wydania licencji.” 
 

c) 1.2.090 
„Przed odprawą techniczną, określoną w art. 1.2.087, dyrektorzy ekip lub ich 
reprezentanci muszą potwierdzić Komisji Sędziowskiej dane zawodników, którzy 
będą startować poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego (art. 1.2.050), na 
którym jednoznacznie zaznaczono nazwiska startujących zawodników. Komisja 
Sędziowska sprawdza licencje tych zawodników oraz czy są na liście zgłoszonych 
zawodników. Zawodnicy potwierdzeni jako startujący nie mogą być zastąpieni, z 
wyjątkiem sytuacji opisanych w przepisach szczegółowych UCI, które stanowią 
inaczej. Komisja Sędziowska sprawdza również zgodę na uczestnictwo od 
Federacji Narodowej, zgodnie z wymogami art. 1.2.052. Czynności wymienione 
wyżej muszą być tak zorganizowane, aby zostały ukończone nie później niż 15 
minut przed odprawą techniczną. 
 
(PL)  Podczas przyjmowania do wyścigu, sędziowie zobowiązani są tylko do 
weryfikacji posiadania przez zawodnika właściwej licencji kolarskiej zgodnie z 
częścią I przepisów PZKol. Weryfikacja posiadania przez zawodnika 
zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu nie jest wymagana. 
Za posiadanie ważnego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania 
sportu odpowiedzialny jest zawodnik, a w przypadku zawodników niepełnoletnich 
ich opiekunowie prawni, oraz trener klubowy.” 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 
 


