
INTSTRUKCJA DOT. WYDAWANIA LICENCJI NA ROK 2009 

 
Polski Związek Lekkiej Atletyki informuje, że wraz z wojewódzkimi 

związkami lekkiej atletyki przystępuje do wydawania (przedłużania ważności) licencji 

klubowych i zawodniczych na rok 2009. 

 

1) posiadanie licencji, w formie identyfikatora wystawionego przez PZLA, poza 

zawodnikami, którzy w roku 2008 uzyskali pierwszą lub wyższą klasę sportową 

obowiązuje też wszystkich seniorów (ur. w 1989 i starsi) bez względu na 

posiadaną klasę sportową (również bez klasy); licencje na kartonikach 

wystawione w latach ubiegłych przez Woj. ZLA tracą ważność w momencie 

przejścia zawodnika do kategorii seniora (w r.2009 - r. 89 i starsi) 

2) w celu uzyskania identyfikatora licencyjnego po raz pierwszy należy dostarczyć 

do PZLA: 

a) aktualne, oryginalne zdjęcie zawodnika (zdjęcia na ksero nie będą 

przyjmowane), potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 10,-zl za 

wystawienie identyfikatora. 

b) uzyskać potwierdzenie przez PZLA karty zgłoszenia zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami - dot. zawodników, którzy nie 

byli dotychczas potwierdzeni przez PZLA (trzy odcinki karty zgłoszenia) 

c) Czas wystawienia licencji przez PZLA wynosi od 14 do 30 dni (od 

dostarczenia pełnej, wymaganej dokumentacji). 

3) dla pozostałych zawodników (w kategorii juniora, juniora młodszego i młodzika) 

licencje wystawiają upoważnione przez PZLA wojewódzkie związki lekkiej 

atletyki. Licencje na kartonikach muszą posiadać wszyscy zawodnicy w kategorii 

juniora, juniora młodszego i młodzika (w przypadku nie uzyskania w roku 2008 

II lub III klasy w miejscu przeznaczonym na znaczek należy wpisać „2009”). 

4) Woj. ZLA, które nie dokonają terminowego rozliczenia z wydanych w roku 2009 

licencji będą naliczane kary za zwłokę lub będą je wystawiały (przedłużały) 

niezgodnie z przepisami PZLA zostaną pozbawione tych uprawnień na sezon 

2010, 

5) dowodem potwierdzającym wniesienia stosownej dla klasy zawodnika opłaty 

licencyjnej za rok 2009 jest wklejony specjalny znaczek PZLA. Znaczki wkleja 

się zarówno na identyfikatorach wystawionych przez PZLA jak też Woj. ZLA 

(dot. ur. w r. 1990 i młodszych nie posiadających klasy I lub wyższej).  

a) (opłaty za zaległe, niezapłacone w latach poprzednich za licencje zawodnicze 

będą pobierane przez PZLA przy przyjmowaniu opłaty za rok 2009) 

b) W przypadku niedostarczenia do Związku komunikatu z zawodów 

potwierdzającego uzyskanie klasy sportowej PZLA będzie pobierało opłatę 

licencyjną w wysokości wynikającej z uzyskanego wyniku mimo braku 

możliwości jej formalnego nadania) 

6) w celu uzyskania duplikatu zagubionej licencji należy dopełnić formalności 

wymienione w p.l. b (zdjęcie, opłata w wysokości 20.-zł). 

7) Wysokości opłat licencyjnych pozostają bez zmian w stosunku do roku 2008  

8) W celu przedłużenia ważności licencji klubowej (powyżej l lub 3 lat) należy 

wnieść opłatę w wysokości określonej w § 10 przepisów dot. licencji klubowych, 

dołączyć posiadaną dotychczas licencję oraz aktualny ( z roku 2008 lub 2009) 

wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub Starostwa Powiatowego). Nazwa 



klubu podana w licencji musi być identyczna z podaną w wyciągu z Rejestru. 

Kopie wszystkich wyciągów (KRS lub Starostwa) Woj .ZLA zobowiązane są do 

przesłania do PZLA. Potwierdzeniem ważności licencji klubowej jest wklejony 

na druku licencji specjalny znaczek PZLA. 

9) Znaczki licencyjne rozprowadzają : 

a) PZLA dla zawodników, którzy w roku 2008 uzyskali I lub wyższą klasę 

sportową oraz dla klubów, które w roku 2009 będą uczestniczyły w 

rozgrywkach ligi seniorów, 

b) Wojewódzkie Związki Lekkiej Atletyki - dla zawodników, którzy w roku 2008 

uzyskali II lub III klasę sportową oraz dla pozostałych klubów (PZLA wysyła 

odpowiednią, zamówioną ilość znaczków i druków licencji tylko tym 

wojewódzkim związkom, które rozliczyły się z wydanych w roku 2008 

licencji oraz nie zalegają z żadnymi płatnościami na rzecz PZLA).  

W przypadku nie rozliczenia się z wydanych licencji i nie zwrócenia w 

terminie niewykorzystanych lub wydania zawodnikom lub klubom 

nieuprawnionym Woj. ZLA będą obciążane w pełnej wysokości opłaty 

obowiązującej za daną licencję. 

c) przy zakupie znaczków licencyjnych, kluby muszą okazać dotychczasowe 

licencje klubowe lub zawodnicze (identyfikatory) w celu wpisania w rubryce 

formularza rozliczeniowego numeru posiadanej licencji (brak wpisanego n-ru 

posiadanej licencji uniemożliwi rozliczenie się przez WOJ.ZLA z wydanych 

znaczków  i spowoduje zastosowanie zapisu z punktów 4 i 9-b).    

10) Przypominamy, że wszystkie wystawione przez wojewódzkie związki licencje 

winny być numerowane następująco: 

 

 nr. kolejny / skrót nazwy woj. / rok wystawienia           np.  01/       /09 

 

11) Prosimy o zwrócenie klubom uwagi, że licencje zawodnicze są ważne dopiero po 

podpisaniu ich przez zawodników. 

12) Identyfikator za zdjęciem zawodnika z klasą I lub wyższą nie wymaga załączania 

podczas weryfikacji na zawodach ważnej karty zgłoszenia. 

 

 

 

 


