
Uchwała 
Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego 

nr 14/11/2021 
z dnia 22 listopada 2021 roku 

w przedmiocie ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników 
 

Na podstawie art. 30 pkt 10 i 13 Statutu Polskiego Związku Kolarskiego 
postanawia się, co następuje: 
 

§ 1 
Przyjmuje się następujące zasady ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie 
zawodników: 

1. W przypadku zmiany przynależności klubowej osoby posiadającej 
licencję zawodnika Polskiego Związku Kolarskiego lub Regionalno-
Okręgowego Związku Kolarskiego (dalej: „Zawodnika”), klubowi 
odstępującemu przysługuje ekwiwalent za wyszkolenie i rozwój tego 
zawodnika (dalej „ekwiwalent za wyszkolenie”). Niniejsza uchwała nie 
znajduje zastosowania do zmian przynależności klubowej pomiędzy 
grupami zawodowymi zarejestrowanymi w UCI. 

2. Do zapłaty ekwiwalentu za wyszkolenie zobowiązany jest klub 
pozyskujący na rzecz klubu odstępującego. 

3. Ekwiwalent za wyszkolenie jest płatny przez klub pozyskujący 
najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie nowej licencji 
Zawodnikowi. 

4. Ekwiwalent za wyszkolenie nie przysługuje klubowi odstępującemu w 
przypadku, gdy zmiana przynależności klubowej Zawodnika następuje 
po upływie 12 miesięcy od upływu ważności licencji Zawodnika w 
klubie odstępującym. 

5. Ekwiwalent za wyszkolenie przysługuje tylko ostatniemu klubowi, w 
którym był zarejestrowany Zawodnik przed zmianą przynależności 
klubowej. 

6. Klub odstępujący i klub pozyskujący mogą w drodze pisemnego 
porozumienia stron postanowić o innej wartości ekwiwalentu za 
wyszkolenie niż wynika z niniejszej Uchwały, w tym o całkowitym 
zrzeczeniu się ekwiwalentu przez klub odstępujący. 

7. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie stanowi iloczyn kwoty bazowej 
ustalanej na podstawie kategorii wiekowej i klasy sportowej zawodnika 
(tabela A poniżej) i mnożnika ustalonego na podstawie okresu 
szkolenia w klubie odstępującym (tabela B poniżej). 

 



Tab. A 
Klasa 
sportowa 

Międzynarodo 
wa 

Mistrzowska 

Mistrzo 
wska 

I II III pozostali 

Kategoria 
wiekowa 

Młodzik 0 0 0 800 400 150 

Junior 
młodszy 

0 0 1200 800 500 200 

Junior 3000 2200 1200 900 600 300 

U23/elita 4000 3000 1500 1000 700 300 

 
 
Tab. B 
 

Okres szkolenia do 1 
roku 

1 rok i 
1 dzień 
do 2 lat 

2 lata i 
1 
dzień 
do 3 
lat 

3 lata i 
1 
dzień 
do 4 
lat 

4 lata i 
1 
dzień  
do 5 
lat 

5 lat i 1 
dzień 
do 6 
lat 

6 lat i 1 
dzień i 
więcej 

Mnożnik 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 
 
 

8. Zapłata pełnej kwoty ekwiwalentu za wyszkolenie przez klub 
pozyskujący na rzecz klubu odstępującego stanowi warunek wydania 
Zawodnikowi licencji w klubie pozyskującym przez Polski Związek 
Kolarski lub Regionalno-Okręgowe Związki Kolarskie. Klub 
pozyskujący zobowiązany jest załączyć do wniosku o wydanie licencji 
oświadczenie klubu odstępującego o uregulowaniu wszystkich 
zobowiązań z tytułu ekwiwalentu za wyszkolenie przez klub 
pozyskujący. 

9. Regionalno-Okręgowe Związki Kolarskie zobowiązane są do 
wprowadzenia wszelkich niezbędnych procedur celem egzekwowania 
niniejszej uchwały, w tym w szczególności pkt. 8 powyżej. 



10. W przypadku sporu pomiędzy klubami w zakresie wysokości 
ekwiwalentu za wyszkolenie, organem uprawnionym do rozstrzygania 
sporów jest Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego. Postępowanie w 
sprawie może być wszczęte na wniosek jednego z zainteresowanych 
klubów, złożony nie później niż 12 miesięcy od upływu ważności 
licencji Zawodnika w klubie odstępującym. Zarząd Polskiego Związku 
Kolarskiego jest uprawniony do wydania albo upoważnienia 
właściwego Regionalno-Okręgowego Związku Kolarskiego do wydania 
zawodnikowi tymczasowej licencji na czas trwania postępowania.  

 
§ 2 

Traci moc uchwała Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego z dnia 16 grudnia 
2020 roku w przedmiocie wprowadzenia ekwiwalentu za wyszkolenie 
zawodników. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 
23.11.2021 roku. 


