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Warszawa, 30 grudnia 2020 roku 

wg. Rozdzielnika 

Wojewódzkie Związki Lekkiej Atletyki 

Szanowni Państwo , 

Polski Związek Lekkiej Atletyki pragnie poinformować o ogłoszonym konkursie przez 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania pn. „Program 

dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa 

młodzieży” w 2021 roku. 

W związku z otrzymaniem przez PZLA mniejszej dotacji w 2021 roku oraz licznymi zadaniami 

w postaci przygotowań i udziału w międzynarodowych imprezach mistrzowskich (ME U18, ME i MŚ 

U20 oraz ME U23) pomniejszone zostaną środki finansowe na realizację programu szkolenia 

w ramach Zaplecza Kadry Narodowej (środki bezpośrednie na realizację szkolenia: 2020 – 

2 500 000,00zł / 2021 – 2 400 00,00zł). 

Precyzyjne dane o podziale środków na poszczególne województwa zostanie przekazana 

do 20 stycznia 2021 roku po opublikowaniu końcowych wyników Systemu Sportu Młodzieżowego 

za 2020 rok, które są jedną ze składowych podziału (https://ssm.insp.waw.pl/). 

Zgodnie z bieżącym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 

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

możliwość organizacji akcji szkoleniowych ZKN zgodnie z przyjętymi procedurami 

bezpieczeństwa zdrowotnego przez PZLA od dnia 2 stycznia 2021 roku. 

Podstawą uruchomienia szkolenia jest złożenie preliminarza na akcje szkoleniową wraz 

z zatwierdzoną listą zawodników ZKN i licencjonowaną kadrą szkoleniową. Rozpoczęcie szkolenia 

ZKN-u wiąże się z prośbą do wszystkich obciążających za wykonaną usługę o odroczenie 

płatności do 60 dni od zakończenia akcji (odroczenie do 60 dni pozwoli na terminową płatność 

za realizację poszczególnych zadań). 

Prośba o zwrotne przesłanie druków na akcję w wersji elektronicznej na minimum 3 dni 

przed rozpoczęciem zadania na pocztę elektroniczną Renaty Rzący - renata.rzaca@pzla.pl 

Planując szkolenie Zaplecza Kadry Narodowej zwracamy się do Wojewódzkich Związków 

Lekkiej Atletyki o przekazanie poniższych dokumentów w wersji elektronicznej i w oryginale do 

dnia 6 stycznia 2020: 

1. Rekomendacja dla trenera koordynatora podjęta uchwałą Zarząd Woj. ZLA. 

2. Pismo wskazujące podmiot rozliczający zadanie podjęte uchwałą Zarządu Woj. ZLA. 

https://ssm.insp.waw.pl/
mailto:renata.rzaca@pzla.pl
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Pragniemy przypomnieć, że sugerowanym miejscem akcji szkoleniowych przez 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu są Centralne Ośrodki Sportu. W przypadku 

innego miejsca bardzo prosimy o złożenie przed rozpoczęciem szkolenia pisma z uzasadnieniem 

o zabezpieczonych warunkach szkoleniowych dla konkretnej grupy zawodników wraz 

z informacją, że w pełni spełniają potrzeby realizacji szkolenia sportowego w danym okresie. 

Dodatkowe informacje dotyczące realizacji programu szkolenia w ramach Zaplecza Kadry 

Narodowej zostaną przekazane elektronicznie. 

Z poważaniem Grzegorz Sobczyk 

Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 

Załączniki: 

• druki ZKN dotyczące akcji szkoleniowych w 2021 roku; 

• druki ZKN dotyczące RODO; 

• druki ZKN dotyczące zatrudnienia. 

Do wiadomości: 

✓ Koordynatorzy ZKN 


