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I. Wstęp 

 Licencje Klubowe przyznają Wojewódzkie Związki Lekkiej Atletyki na wniosek klubu. 

 Klub wnioskuje o nadanie licencji poprzez Internetowy System Licencji i Zgłoszeń. 

 Licencja jest przyznawana elektronicznie na okres jednego roku. 

 W celu zarejestrowania nowego klubu należy skontaktować się z właściwym w danym 

województwie Woj. ZLA. 

 Nowo zarejestrowany Klub otrzymuje login i hasło do Internetowego Systemu Licencji 

i Zgłoszeń. 

 Nowo rejestrowany klub ma obowiązek przesłania do Woj. ZLA wydrukowanego 

Potwierdzenia Wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. 

 Licencje są przyznawane elektronicznie 

 Druk licencji generowany jest z Internetowego Systemu Licencji i Zgłoszeń 

II. Składanie wniosków 

W celu uzyskania licencji należy: 

1. Zalogować się do Internetowego Systemu Licencji i Zgłoszeń 

2. Przejść do zakładki „Obsługa licencji klubowej” 

3. Uzupełnić dane we wszystkich polach 

4. Dodać skan dokumentu potwierdzającego rejestrację klubu (np. KRS) 

5. Potwierdzić złożenie wniosku elektronicznego 

 

1. Logowanie do Internetowego Systemu Licencji i Zgłoszeń 

 

W celu złożenia elektronicznego wniosku należy wejść na stronę PZLA i kliknąć na baner:

 

Podać login i hasło: 
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Wybrać dowolną imprezę: 

 

2. Przejście do zakładki „Obsługa licencji klubowej” 

Wcisnąć przycisk „Obsługa licencji klubowej” 

 

3. Uzupełnienie danych 

 

UWAGA! Należy wypełnić wszystkie pola 
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4. Dodawanie załącznika 
 

Jako załącznik należy przesłać aktualny (nie starszy niż 3 lata) wypis z rejestracji klubu, np. KRS. 

W formacie jpg lub pdf. 

1. Wcisnąć przycisk „dodaj załącznik” 

 

2. Wcisnąć przycisk „Wybierz plik” i wybrać odpowiedni plik na dysku (w formacie jpg lub pdf):

 
 

 

 

 

3. Podać skróconą nazwę dokumentu (np. KRS) i wcisnąć przycisk „ZAPISZ” 
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5. Potwierdzenie złożenia wniosku 
Wcisnąć przycisk „Wniosek o nadanie Licencji” 

 

 

 

 

 

Wniosek został złożony i oczekuje na potwierdzenie i nadanie licencji na dany rok. 
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III. Płatność za licencje 

 

Płatności za licencje należy dokonywać do właściwego Wojewódzkiego Związku Lekkiej Atletyki 

IV. Informacje dodatkowe 

 

Woj. ZLA po otrzymaniu wydrukowanego potwierdzenia wniosku i potwierdzeniu wpłaty przyznaje 

licencję na kolejny rok. 

Druk licencji jest możliwy z panelu Klubowego, Woj. ZLA nie przesyłają wydrukowanej wersji licencji. 

Licencje jest ważna na rok kalendarzowy. 

 

 


