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Dotyczy: konsultacji roboczych związanych z projektem Rozporządzenia ws. ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

    

Pismo Stowarzyszenia Kolarzy Zawodowych w Polsce 

 

Działając w imieniu Stowarzyszenia Kolarzy Zawodowych w Polsce z siedzibą w 

Gdyni, w nawiązaniu do projektu Rozporządzenia ws. ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wskazuję 

następujące postulaty oraz wnioski ze strony Stowarzyszenia: 

1. Apelujemy o możliwość przeprowadzania grupowych treningów kolarskich 

odbywających się na powietrzu. Jako proponowaną maksymalną liczbę uczestników 

mogących uczestniczyć w takich treningach grupowych, proponowalibyśmy 

maksymalną ilość 15 osób – zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 ze zm.), w ramach którego 

przewidziano, że: Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może 

przekraczać: rowerów lub wózków rowerowych – 15. 

2. W ramach treningów kolarskich przeważająca większość kolarzy użytkuje swój 

indywidualny sprzęt sportowy (rower oraz inne akcesoria kolarskie), natomiast 

każdorazowo utrzymywany jest ponadto odpowiedni dystans pomiędzy kolarzami 

jadącymi w zorganizowanej kolumnie podczas grupowego treningu kolarskiego, 

który de facto pozostaje również wymuszony ze względów gabarytów tych pojazdów, 

a także ze względów bezpieczeństwa jego uczestników. 

3. Proponowalibyśmy również zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas 

grupowego treningu kolarskiego. Z reguły osoby uprawiające kolarstwo (w ramach 

treningu indywidualnego lub grupowego) nie przebywają w miejscach publicznych, 

w których występują znaczne skupiska ludzi. Co więcej, specyfika zorganizowanego 

grupowego treningu kolarskiego uniemożliwia jego przeprowadzenie w miejscach, w 

których występują znaczne skupiska ludzkie, natomiast przeważnie odbywają się one 

w miejscach, które pozostają nieuczęszczane przez znaczne skupiska ludzi, np. na 

wiejskich drogach, czy też mało uczęszczanych drogach miejskich. Gdyby również – 

w ramach takiego treningu miało dojść do zetknięcia się grupy kolarzy z innymi 
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osobami – w każdym przypadku zachowywany jest odpowiedni dystans, a 

jakakolwiek interakcja pomiędzy grupą kolarzy a osobami trzecimi trwa maksymalnie 

kilka sekund. 

4. Projekt Rozporządzenia dopuszcza możliwość uprawiania sportu m.in.  na stadionach 

sportowych, otwartych i półotwartych posiadających rozsuwane ściany boczne boiskach (w tym 

szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik), przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do 

uprawiania sportów motorowych i lotniczych, skoczniach narciarskich, otwartych torach 

łuczniczych, otwartych torach wrotkarskich, otwartych torach rolkowych, otwartych 

skateparkach, otwartych torach gokartowych oraz otwartych torach kolarskich (w tym do 

kolarstwa górskiego), otwartych obiektach do paintballu (§ 8 ust. 1 pkt 2 lit. b) – umożliwione 

zostało więc uprawianie dyscyplin sportu, w których bezpośredni kontakt jest 

nieporównywalnie większy i dłuższy niż w przypadku kolarstwa – np. piłki nożnej 

(Na pełnowymiarowych boiskach piłkarskich na każdej połowie może przebywać w tym samym 

czasie nie więcej niż 16 osób i 3 trenerów korzystających z tych obiektów (w przypadku obiektów 

wieloboiskowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z boisk oddzielnie), z wyłączeniem 

ich obsługi) – natomiast na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa, 

przeprowadzanie grupowych treningów kolarskich pozostaje w dalszym ciągu 

niemożliwe, dlatego też w ramach etapów odmrażania polskiego sportu 

proponowalibyśmy, aby umożliwić grupowe treningi kolarskie w grupach 

maksymalnie 15-osobowych. 
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