
Uchwała 

Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego 

nr 12/11/2022 

z dnia 28 listopada 2022 roku 

w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za wydanie licencji 

Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego postanowił, co następuje: 

 

§ 1 

Zarząd postanowił ustalić wysokość opłat za wydanie licencji kolarskich obowiązujących od 

dnia 1 stycznia 2023 roku zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/11/2022 

 

Wysokość opłat za wydanie licencji kolarskich 

 

Opłaty za wydanie licencji 

A) Licencje zawodników 

- zawodnicy Ekip UCI Pro Tour 1000 zł 

- zawodnicy Zawodowych Ekip Kontynentalnych 800 zł 

- zawodnicy Ekip Kontynentalnych 500zł 

- zawodnicy pozostałych grup sportowych (MTB, Kobiet, Tor) 500zł 

- zawodnicy Elity – Mężczyźni 150 zł 

- zawodniczki Elity – Kobiety 100 zł 

- zawodnicy „Poniżej 23 lat” (Orlik) 100zł 

- zawodnicy posiadający obce obywatelstwo 200 zł 

- zawodnicy zmieniający kat. wiekową bez prawa powrotu 150 zł 

 

B) Licencje dla osób towarzyszących w imprezach Kalendarza UCI 

- Menedżer  150 zł 

- Dyrektor Sportowy 150 zł 

- Kierownik ekipy 150 zł 

- Trener, instruktor 120 zł 

- Lekarz 120zł 

- Masażysta (asystent) 120 zł 

- Mechanik 120 zł 

- Sędzia, MUCI, NUCI, N 150 zł 

- Organizator imprez Kalendarza PZKol 150 zł 

- Inne funkcje np. kierowca motocykla, auta 150 zł  

 

W przypadku wydania licencji w trybie pilnym opłata zostanie powiększona o 50 %. Opłata za 

wydanie duplikatu wynosi 50 % wartości oryginału. 

Koszt wydania licencji dla klubu – jednorazowo opłata 250 zł. 

 

C) Licencje zawodników Opłata  

- Junior , Juniorka 80 zł 

- Junior Młodszy , Juniorka Młodsza 40 zł 

- Młodzik , Młodziczka 30 zł 

- Masters 150 zł 

- Żak 20 zł 

- Cyklosport 150 zł 

D) Licencje dla osób towarzyszących w imprezach krajowych 

- Trener, instruktor ,masażysta , mechanik i inne 120 zł 



- Sędzia 100zł 

 

W przypadku wydania licencji w trybie pilnym opłata zostanie powiększona o 50 %. Opłata za 

wydanie duplikatu wynosi 50 % wartości oryginału. 

 

 


