
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z dnia 25.11.2015 

roku dotyczącej wprowadzenia licencji instruktorskich i trenerskich. 

 

 

Na podstawie § 10 ust. 4 lit. b Statutu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (określanego dalej 

jako: „PZLA”), postanawia się przyjąć Regulamin Przyznawania Licencji Trenerskich oraz 

Instruktorskich uprawniających do prowadzenia zajęć sportowych w zakresie lekkiej atletyki 

(określany dalej jako: „Regulamin”), o następującym brzmieniu: 

 

§ 1. 

Regulamin określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia 

lub pozbawienia licencji uprawniających do prowadzeniach przez trenerów i instruktorów zajęć 

sportowych w zakresie lekkiej atletyki. Prawo wiążącej interpretacji postanowień Regulaminu 

przysługuje wyłącznie Zarządowi PZLA. 

 

§ 2. 

Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie lekkiej atletyki bez posiadania ważnej licencji  

jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej PZLA. 

 

§ 3. 

Licencją w rozumieniu Regulaminu jest zezwolenie udzielone trenerowi lub instruktorowi 

przez PZLA na prowadzenie zajęć sportowych w zakresie lekkiej atletyki, a w szczególności: 

− prowadzenia zawodników w zawodach organizowanych przez PZLA lub jego członków; 

− prowadzenie kadr. 

 

§ 4. 

Trenerem lub instruktorem sportu w zakresie lekkiej atletyki, może być osoba, która: 

− posiada uprawnienie trenera lub instruktora honorowane przez PZLA na zasadach 

wynikających z uchwały Zarządu PZLA z dnia 19 grudnia 2013 roku; 

− posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

− korzysta z pełni praw publicznych; 

− posiada ważną licencję przyznaną na podstawie Regulaminu; 

− ukończyła 18 lat; 

− posiada co najmniej wykształcenie średnie; 

− posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub 

instruktora u; 

− nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa  

w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale 

XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 
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§ 5. 

1. Wyróżnia się cztery kategorie licencji trenerskich i instruktorskich. 

− W 2016 roku przyznawane są wyłącznie licencje startowe dla wszystkich osób, które 

posiadają uprawnienia trenera lub instruktora honorowane przez PZLA na zasadach 

wynikających z uchwały Zarządu PZLA z dnia 19 grudnia 2013 roku; 

2. W latach następujących po 2016 roku obowiązywać będą następujące cztery kategorie 

licencji trenerskich i instruktorskich: 

a) Licencja PZLA kategorii A; 

b) Licencja PZLA kategorii B; 

c) Licencja PZLA kategorii AR; 

d) Licencja PZLA kategorii L, 

(określane dalej łącznie jako: „Licencje PZLA”). 

 

§ 6. 

Licencje PZLA przyznaje są na okres 2 lat, z zastrzeżeniem zdania następnego. Niezależnie od 

daty wystawienia Licencji, jej ważność wygasać będzie każdorazowo 31 grudnia następnego 

roku. 

 

§ 7. 

1. Niezbędnym warunkiem otrzymania Licencji PZLA jest: 

a) posiadanie tytułu trenera PZLA (trener PZLA, trener Klasy Pierwszej PZLA, trener 

Klasy Mistrzowskiej PZLA) lub stopnia instruktora PZLA; 

b) prowadzenie procesu szkoleniowego o specjalności lekkoatletycznej w dowolnej 

kategorii wiekowej lub wykonywanie czynności związanych z organizacją szkolenia  

w lekkoatletyce w klubie sportowym będącym członkiem wojewódzkiego związku 

lekkiej atletyki lub PZLA albo bezpośrednio na ich rzecz lub na rzecz innego podmiotu 

uznanego przez PZLA. 

2. Licencję PZLA kategorii A mogą uzyskać wyłącznie trenerzy i instruktorzy: 

a) sprawujący funkcję trenera lub instruktora na poziomie od klubu sportowego sekcji LA, 

uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZLA, do 

poziomu Zaplecza Kadry Narodowej; 

b) występujący o przyznanie licencji PZLA po raz pierwszy. 

Warunkiem przedłużenia licencji PZLA kategorii A jest, utrzymanie warunków,  

o których mowa w lit. a) powyżej, a także potwierdzone stosownym zaświadczeniem, 

czynne uczestnictwo trenera lub instruktora, w okresie poprzedzającym przedłużenie licencji 

PZLA kategorii A w szkoleniu (kurso-konferencji) uznanym przez PZLA,  

tj. organizowanym przez PZLA, WZLA lub inny podmiot zaakceptowany przez PZLA. 

3. Licencję PZLA kategorii B mogą uzyskać wyłącznie trenerzy i instruktorzy sprawujący 

funkcję trenera lub instruktora lub współpracujący z Kadrą Narodową. Warunkiem 

przedłużenia licencji PZLA kategorii B jest, utrzymanie warunków, o których mowa  

w zdaniu poprzednim oraz potwierdzone stosownym zaświadczeniem: 

a) przeprowadzenie, w okresie poprzedzającym przedłużenie licencji, wykładu  

dla innych trenerów lub instruktorów, 

albo 
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b) wzięcie, w okresie poprzedzającym przedłużenie licencji, udziału w konferencjach 

organizowanych przez PZLA, WZLA lub inny podmiot zaakceptowany przez PZLA. 

4. Licencję PZLA kategorii AR mogą uzyskać wyłącznie trenerzy i instruktorzy: 

a) sprawujący funkcję trenera lub instruktora na poziomie od jakiegokolwiek klubu do 

Zaplecza Kadry Narodowej, którzy spełnili wymagania, o których mowa w ust. 1 lit. a) 

powyżej; 

b) rozpoczynający sprawowanie funkcji trenera lub instruktora lub współpracę z Kadrą 

Narodową. 

5. Licencję PZLA kategorii L mogą uzyskać wyłącznie trenerzy i instruktorzy wykładowcy, 

posiadający uprawnienia PZLA do prowadzenia zajęć sportowych na kursach trenerskich  

i instruktorskich, akceptowanych przez PZLA. 

 

§ 8. 

1. Licencje PZLA przyznaje i przedłuża się na wniosek osoby zainteresowanej. 

2. Dział ds. Kształcenia PZLA ogłasza każdorazowo na oficjalnej stronie PZLA ostateczny 

termin składania wniosków o przyznanie lub przedłużenie Licencji PZLA, a także zasady 

procesu przyznawania i przedłużania Licencji PZLA. 

3. Osoba ubiegająca się o przyznanie Licencji PZLA składa do działu ds. Kształcenia PZLA 

pisemny wniosek, zawierający: 

a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres do doręczeń, telefon 

i adres e-mail; 

b) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień trenera lub instruktora wydany przez 

PZLA, zgodnie z uchwałą z dnia 19 grudnia 2013 roku; 

c) dokument trenerski potwierdzające wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do 

wykonywania zadań trenera lub instruktora; 

d) podpisane oświadczenie o treści: „Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej  

z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, przewidującego karę 

pozbawienia wolności do lat 8 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie 

byłem/am karany/a za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 

192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny”; 

e) wymagane zaświadczenia, o których mowa w § 7 Regulaminu; 

f) potwierdzenie uiszczenia opłaty za przyznanie licencji; 

4. Osoba ubiegająca się o przedłużenie Licencji PZLA składa do Działu ds. Kształcenia PZLA 

pisemny wniosek zawierający: 

a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, adres do 

doręczeń, telefon i adres e-mail; 

b) numer dotychczasowej Licencji PZLA, o której przedłużenie osoba zainteresowana 

wnioskuje; 

c) potwierdzenie uiszczenia opłaty za przedłużenie licencji; 

d) wymagane zaświadczenia, o których mowa w § 7 Regulaminu. 

5. Trenerzy i instruktorzy nieposiadający polskiego obywatelstwa, do wniosku, o którym 

mowa w ust. 2 powyżej, dołączają wszystkie wymagane dokumenty, przetłumaczone na 

język polski, w tym zaświadczenie o niekaralności wydane przez stosowny organ państwa 
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pochodzenia oraz pismo potwierdzające uprawniania od macierzystego związku 

sportowego. PZLA zastrzega możliwość do odmowy przyznania Licencji PZLA bez 

uzasadnienia, w przypadku dużych rozbieżności programowych i kompetencyjnych, 

niemożliwych do wyrównania w procesie nostryfikacji. 

6. O przyznaniu lub przedłużeniu Licencji PZLA decyduje Dział ds. Kształcenia PZLA. 

7. Dział ds. Kształcenia PZLA może odmówić przyznania lub przedłużenia licencji, jeżeli 

wnioskodawca nie spełnia warunków określonych Regulaminem, a braki formalne we 

wniosku nie zostały przez niego usunięte mimo wezwania do ich usunięcia  

w wyznaczonym terminie. 

8. Odmowa przyznania lub przedłużenia licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 

9. Od decyzji działu ds. Kształcenia PZLA w sprawie odmowy przyznania lub przedłużenia 

Licencji PZLA, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Zarządu PZLA wniesione  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja Zarządu PZLA jest ostateczna. 

10. Wysokość opłaty za przyznanie lub przedłużenie Licencji PZLA, ustalana jest na 

podstawie uchwały Zarządu PZLA. Opłatę tę uiszcza trener lub instruktor występujący o 

przyznanie lub przedłużenie Licencji PZLA na rachunek bankowy PZLA o następujący 

numerze: 30 1240 6247 1111 0010 1836 8892. 

 

§ 9. 

1. Osoba posiadająca Licencję PZLA ma obowiązek: 

a) doskonalić własne umiejętności i kompetencje; 

b) prowadzić zajęcia szkoleniowe oraz działalność sportową, przestrzegając przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

c) postępować zgodnie ze Statutem PZLA i aktami wewnętrznymi PZLA; 

d) sprawować pełną i efektywną opiekę nad powierzonymi zawodnikami podczas zajęć 

treningowych, zgrupować oraz zawodów sportowych; 

e) uczestniczyć w obowiązkowych konferencjach, szkoleniach i spotkaniach trenerskich 

organizowanych przez PZLA; 

f) kontrolować ważność licencji PZLA. 

2. Osoba posiadająca licencję PZLA ma prawo do: 

a) prowadzenia zajęć szkoleniowych; 

b) udziału w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez PZLA; 

c) czynnego udziału w spotkaniach i dyskusjach na rzecz rozwoju danej dyscypliny 

sportowej. 

 

§ 10. 

1. Zarząd PZLA, w drodze decyzji, może na wniosek lub z urzędu zawiesić Licencję PZLA  

w szczególności w razie: 

a) istnienia podejrzenia naruszenia przez jej posiadacza postanowień Regulaminu; 

b) naruszenia przez jej posiadacza podstawowych norm zachowania i etyki trenerskiej,  

a w szczególności nakłaniania lub współudział w namawianiu do używania 

niedozwolonych środków dopingujących oraz współudział w przekupstwie i próbach 

stosowania niesportowych metod wpływania na wynik rywalizacji sportowej; 
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c) naruszenia przez jej posiadacza regulaminu pracy w miejscu sprawowania funkcji 

trenera lub instruktora; 

d) postawienia jej posiadaczowi zarzutu popełnienia umyślnego przestępstwa, o którym 

mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192  

i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; 

e) orzeczenia, wobec jej posiadacza, sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej 

czasowo sprawowania funkcji trenera lub instruktora; 

f) dopuszczenia się przez jej posiadacza udokumentowanych czynów na szkodę PZLA lub 

jego przedstawicieli, w tym zniewagi lub zniesławienia, a także naruszenia dóbr 

osobistych PZLA lub jego przedstawicieli; 

g) odmówienia przez jej posiadacza stosowania się do Statutu PZLA i aktów wewnętrznych 

PZLA, a także uchwał i decyzji PZLA oraz jego władz; 

h) jednostronnego rozwiązania przez jej posiadacza ważnego kontraktu trenerskiego  

z PZLA. 

2. Decyzja o zawieszeniu Licencji PZLA wymaga pisemnego uzasadnienia. 

3. Zawieszony posiadacz Licencji PZLA nie może: 

a) wykonywać czynności, o których mowa w § 3 Regulaminu; 

b) uczestniczyć jako trener lub instruktor w szkoleniu i współzawodnictwie 

organizowanym przez PZLA oraz pełnić innych funkcji w klubach będących członkami 

PZLA; 

c) korzystać z praw, o których mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu; 

 

§ 11. 

1. Zarząd PZLA, w drodze decyzji, na wniosek działu Kształcenia PZLA pozbawia trenera lub 

instruktora Licencji  PZLA, w następujących przypadkach: 

a) pozbawienia uprawnienia trenera lub instruktora wydanego przez PZLA, zgodnie  

z uchwałą Zarządu PZLA z dnia 19 grudnia 2013 roku; 

b) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych, utraty praw publicznych  

lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem 

sądu; 

c) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej dożywotnio 

sprawowania funkcji trenera lub instruktora; 

d) stwierdzenia pełnienia przez trenera lub instruktora funkcji menadżera zawodników 

PZLA; 

e) skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-

50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV 

i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; 

f) rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Statutu PZLA i aktów wewnętrznych 

PZLA, a także uchwał i decyzji PZLA oraz jego władz; 

g) rażącego naruszenia podstawowych norm zachowania i etyki trenerskiej  

lub instruktorskiej, a w szczególności nakłaniania lub współudział w namawianiu  

do używania niedozwolonych środków dopingujących oraz współudział  

w przekupstwie i próbach stosowania niesportowych metod wpływania na wynik 

rywalizacji sportowej; 
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g) rażącego naruszenia regulaminu pracy w miejscu sprawowania funkcji trenera  

lub instruktora. 

2. Decyzja o pozbawieniu Licencji PZLA wymaga pisemnego uzasadnienia. 

 

§ 12. 

1. Decyzja Zarządu PZLA w sprawie zawieszenia lub pozbawienia Licencji PZLA  

jest ostateczna. 

 

§ 13. 

1. Ewidencję Licencji PZLA prowadzi dział Kształcenia PZLA w internetowym systemie 

Licencji PZLA i zgłoszeń. Wykaz aktywnych Licencji PZLA udostępniany jest z systemu, 

na stronie internetowej PZLA, w zakładce Działu ds. Kształcenia PZLA. 

2. Trenerzy i Instruktorzy uzyskujący Licencję PZLA wyrażają tym samym zgodę  

na umieszczenie swoich danych osobowych w celach informacyjnych w miejscach,  

o których mowa w ust. 1 powyżej. 

 

§ 14. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i stosuje się go również do wszystkich 

Licencji PZLA wydanych przed jego wejściem w życie. 


