
Uchwała Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 
z dnia 1 lipca 2007 roku 

w sprawie zasad przyznawania licencji trenera lub instruktora 

uprawniającej do prowadzenia zajęć w zakresie sportu kwalifikowanego 

w lekkiej atletyce 

 
§ 1 

Stosownie do art.45 i 46 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o sporcie kwalifikowanym Dz. U. nr. 

155 poz.1298 organem , w którego zakres zadań ustawowych wchodzi przyznawanie licencji 

trenera lub instruktora lekkiej atletyki jest Polski Związek lekkiej Atletyki. 

§ 2 

1. Wykonywanie czynności związanych z nadawaniem, odmową nadania, zawieszaniem 

i pozbawianiem licencji o których jest mowa w ust.1 zgodnie Art. 46 ust.1  powierza 

się wojewódzkim związkom lekkiej atletyki 

2. Czynności o których mowa ust.1 § 2 wojewódzkie związki lekkiej atletyki wykonują 

po zawarciu z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki stosownej umowy zawierającej 

odpowiednie upoważnienie. 

3. Umowa, której mowa w § 2 ust.2 upoważnia do wydawania licencji trenera lub 

instruktora lekkiej atletyki na terenie określonego województwa (województw).. 

§ 3 

1. Wniosek o wydanie licencji trenera lub instruktora lekkiej atletyki składa każdy 

zainteresowany osobiście na druku nr.1, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

2. Zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy o której mowa w § 1 wnioskujący wypełniając druk 

wymieniony w ust.1: 

2.1 oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z 

pełni praw publicznych, 

 do wypełnionego druku załącza: 

 dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art.44 

Ustawy o Kulturze Fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 roku (Dz. U.. nr.25 

poz.113)  to jest dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji trenera lub 

instruktora lekkiej atletyki 

 zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera lub 

instruktora wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu z 3 października 2006r (Dz. U. 

nr.189 poz.1395).  

§ 4 

Licencja wydawana jest na druku nr.2 , którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały 

§ 5 

Licencję o których mowa w  uchwale wydaje się osobom, które złożą  komplet dokumentów 

wymienionych w § 3 uchwały. 

§ 6 

Licencja wydawana jest na czas nieokreślony. 

§ 7 

Upoważniony wojewódzki związek lekkiej atletyki po wydaniu licencji jest zobowiązany do 

przesłania do centralnego rejestru prowadzonego przez PZLA kopie wszystkich wydanych 

licencji. 

 

 



§ 8 

Za wydanie licencji wojewódzki związek lekkiej atletyki pobiera opłatę w wysokości 

nieprzekraczającej kwoty 100 zł. 

 

§ 9 

Wszelkie odwołania od decyzji w sprawach związanych z wydaniem licencji lub odmową jej 

wydania rozpatruje Centralna Rada Trenerów PZLA. 

 


