W związku z coraz większymi zawirowaniami odnośnie organizowania, udziału
i przeprowadzaniu zawodów licencjonowanych wpisanych do kalendarza PZKOL
stworzyliśmy niniejszy poradnik jak zgodnie z przepisami uprawiać nasz ukochany sport jakim
jest każdego rodzaju kolarstwo.
Na wstępie należało by zaznaczyć, iż do dnia 19.03.2021 roku sytuacja była w miarę
jasna tj. jeżeli nasi podopieczni posiadali licencję Polskiego Związku Kolarskiego mieli oni
prawo uczestniczyć w współzawodnictwie organizowanym przez odpowiedni Polski Związek
Sportowy ( par. 9 ust. 16 pkt 1 i 2 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca
2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii” tj:

„16. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty
działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć
sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących
warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub
zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry
narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających
sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej
we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.”

Patrząc na powyższe istniała możliwość organizacji zawodów, treningów, zajęć
sportowych celem przeprowadzenia współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży. Niestety przepis
ten całkowicie pomijał osoby dorosłe, które zostały wykluczone z rywalizacji (jak przywrócić
je do łask o tym niżej). Dodatkowo powyższą możliwość wykluczyło
nowe
„ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”, które
z par. 9 ust. 16 pkt. 1 i2 (cytowany wyżej) wykreśliła zapis „lub dzieci i młodzieży
uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski
związek sportowy” tym samy całkowicie uniemożliwiając nam prowadzenia zajęć sportowych
oraz organizacji zawodów dla dzieci i młodzieży czego przykładem są odwoływane
w najbliższym czasie zawody kolarskie.
Zapis par. 9 ust. 16 pkt. 1 i 2 po zmianach uzyskał następujące brzmienie:
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„16.Do dnia 9 kwietnia 2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 6marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty
działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa Dziennik Ustaw–2–
Poz. 546 sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów
sportowych(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne
po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie
w przypadku
sportu
zawodowego
w rozumieniu
art.2pkt143rozporządzenia Komisji (UE)nr651/2014zdnia 17czerwca 2014r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107i108
Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z
dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.z2020r.poz.1133), lub zawodników będących
członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji
paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności”.
Powyższy przepis wykluczył współzawodnictwo dzieci i młodzież, jednak pozostawił
nam inną możliwość dzięki, której możemy uratować sezon kolarski 2021 w Polsce. Mowa
tutaj o zapisie cyt. „zawodników pobierających stypendium sportowe”, zgodnie z art. 5 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 roku cyt. „Klub sportowy może ustanawiać i finansować okresowe
stypendia sportowe dla zawodników.” Co nam to daje? Bardzo dużo, większość klubów
kolarskich opiera się na formie prawnej takiej jak fundacja, stowarzyszenie różnego rodzaju
UKS-y, gdzie zarząd składa się z jednej lub kilku osób (zazwyczaj są to trenerzy, osoby
prowadzące klub). Dobra i co z tego? Już tłumaczę. Wymienione powyżej organizację mają
możliwość podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium sportowego swoim członkom, które
zatwierdzają w postaci uchwały. Przyznanie stypendium musi być cykliczne np. kilka miesięcy,
nie może być jednorazowe. Polecam tutaj wprowadzić stypendium na okres trwania sezonu
kolarskiego np. 01.04.2021 r. – 30.11.2021 r. Jednorazowa jest zapomoga lub darowizna. Co
więcej, ustawodawca nie określił minimalnej kwoty jaką należy przeznaczyć na stypendium.
Tak więc po kolei co robimy:
Ustalamy uchwałę, że wszyscy zawodnicy zapisani do klubu będą mieli przyznane
stypendium sportowe w kwocie powiedzmy 10 zł. (o tą kwotę można podnieść np. składkę
miesięczną). W ten sposób spełniamy warunek określony w rozporządzeniu, który upoważnia
nas do udziału w licencjonowanych zawodach. Tutaj warto byłoby przy podejmowaniu takiej
uchwały wypisać do niej zawodników z imienia i nazwiska wraz z datą i miejsce urodzenia –
w takim wypadku odpada nam wydawanie decyzji, a co za tym idzie duża ilość dokumentów
(decyzja o przyznaniu stypendium).
Następnie należy pamiętać aby dokumentować przekazywane stypendium – należałoby
to robić z konta klubowego ale moim zdaniem najłatwiejszym sposobem jest podpisanie listy
płac (w przypadku dziecka odpisuje opiekun prawy), że odebrało się przyznane finanse (rzeczy
te robimy na wyrost w razie jakiejś kontroli, która raczej nie będzie miała miejsca). Ważny jest
również fakt, że osoby do 26 roku życia są zwolnione z opłaty podatku dochodowego.
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W ten sposób nasi zawodnicy stają się zawodnikami pobierającymi stypendium
sportowe i w myśl ustawy są dopuszczeni do udziału w zawodach. Ta sama sytuacja dotyczy
również osób dorosłych i jest dla nich jedyna możliwością do uprawiania sportu.
Reasumując zawodnik musi być zapisany do klubu, klub musi przyznać zawodnikowi
stypendium sportowe w jakiejkolwiek kwocie (stypendium musi być cykliczne), przyznanie
stypendium powinno być udokumentowane np. uchwałą.
W trakcie zapisów w biurze zawodów w celu weryfikacji osoby informujące, że są
zawodnikami pobierającymi stypendium sportowe będą zobowiązane do pisemnego
oświadczenia znajdującego się poniżej.
Dodatkowo pamiętajmy, o tym że zgodnie z par. 25 ust. 3 pkt 11 trenerzy, sędziowie,
osoby uprawiające sport w trakcie trwania zajęć sportowych, współzawodnictwa i wydarzeń
sportowych nie są zobowiązane do posiadania zasłoniętego osa i ust.
Dzięki takim działaniom, kolarscy działacze mogą w sposób zgodny z przepisami
organizować wyścigi, a zawodnicy są w stanie bez przeszkód konkurować z sobą w walce o
najwyższe laury, nawet Ci nie posiadający licencji.

ZAPRASZAMY DO KRYNICY ZDROJU
10.04.2021 r. Puchar Polski „Wyścig o Perłę Polskich Uzdrowisk”
wszyscy zawodnicy pobierający stypendium sportowe mile widziani 😉

W przypadku pytań proszę o kontakt zamieszczony w regulaminie powyższej
imprezy sportowej.

Załączniki poniżej
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ZAŚWIADZENIE
………………………………………………………………………………………………………………………
(podmiot wypłacający stypendium sportowe) (miejscowość, data)

Zaświadcza się, że …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby pobierającej stypendium sportowe, a w przypadku braku numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby

pobierającej stypendium sportowe)

w okresie od ............................................ do …………………………
(dzień, miesiąc, rok)

(dzień, miesiąc, rok)

pobierał(a) stypendium sportowe na podstawie ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(należy wskazać podstawę prawną pobierania stypendium sportowego określoną w art. 5, art. 31 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1 lub art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, z późn. zm.)

...............................................................................................
(podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu wypłacającego stypendium sportowe)

WZÓR
ZAŚWIADZENIE
…”Fundacja Klub Kolarski Agnieszka Skalniak” Żegiestów 01.04.2021
r.………………………………………
(podmiot wypłacający stypendium sportowe) (miejscowość, data)

Zaświadcza się, że ……Jan Kowalski PESEL: 00231346783………………………………………………………
( imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby pobierającej stypendium sportowe, a w przypadku braku numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby

pobierającej stypendium sportowe)

w okresie od ...01.04.2021................. do …30.11.2021…………
(dzień, miesiąc, rok)

(dzień, miesiąc, rok)

pobierał(a) stypendium sportowe na podstawie …art. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z
2017 r. poz. 1463, z późn. zm.)………………………………………………………….………………………
(należy wskazać podstawę prawną pobierania stypendium sportowego określoną w art. 5, art. 31 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1 lub art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, z późn. zm.)

.......................PODPIS..........................

(podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu wypłacającego stypendium sportowe

Dane klubu.

miejscowość dn. .....................
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DECYZJA

Na podstawie art. 5 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm.) oraz na
podstawie

Uchwały

nr

..........................

DANE

KLUBU

......................

z

dnia

..................................................................... w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i pozbywania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych w sprawie przyznania stypendium sportowego dla zawodnika
..........................orzekam o przyznaniu zawodnikowi.................................................................... urodzonemu
.........................................zamieszkałemu ..................................................................................................................
STYPENDIUM

SPORTOWEGO

................................................w

NA
formie

OKRES

od

.....................................................................

świadczenia

pieniężnego

w

do

wysokości

...............................(słownie).....................................................................................................................................
PODPIS
Żegiestów dn. 30.03.2021 rok

Fundacja Klub Kolarski
Agnieszka Skalniak
33-370 Żegiestów 111a

WZÓR
DECYZJA

Na podstawie art. 5 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm.) oraz na
podstawie Uchwały nr 2/21 Fundacji Klub Kolarski Agnieszka Skalniak

z dnia 30.03.2021 roku

.................................... w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i pozbywania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych w sprawie przyznania stypendium sportowego dla zawodnika Jan Kowalski orzekam
o przyznaniu zawodnikowi urodzonemu 03.10.2002 roku w Warszawie..................... zamieszkałemu 33-380
Krynica Zdrój ul. Piękna 3 m. 2...... STYPENDIUM SPORTOWEGO NA OKRES od .........01.04.2021 r. ..... do
......30.1.2021 r......w formie świadczenia pieniężnego w wysokości .......10 zł..(słownie: dziesięć złoty).

PODPIS
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Art. 5.
Klub sportowy może ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe dla zawodników.
Art. 31.
1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2. Stypendia lub nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane przez jednostki samorządu
terytorialnego i finansowane z budżetu tych jednostek.
Art. 32.
1.Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznać członkowi kadry narodowej okresowe stypendium sportowe za osiągnięte
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym. Stypendium może otrzymać członek kadry narodowej, który zobowiąże się w
formie pisemnej do realizacji programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo programu
przygotowań do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, opracowanego przez właściwy polski związek sportowy, oraz do udziału w tych
zawodach.
Art. 32a
1.Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może przyznać członkowi kadry narodowej, który
nie osiągnął wyniku sportowego, o którym mowa w art. 32 stypendium sportowe za wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym

Sporządził trener „Fundacji Klub Kolarski Agnieszka Skalniak”

