
 

Załącznik nr 3 

Cennik opiniowania i uzgadniania projektów 
oraz wydawania Świadectw PZLA dla obiektów lekkoatletycznych 

 
 

Lp.  Zakres prac Kwota* 
(zł) 

Opiniowanie założeń (koncepcji) lub dokumentacji projektowej 
 

ORLIKI LA z bieżnią prostą,  
z dopuszczeniem do zawodów niektórych urządzeń 

 

1. - opiniowanie założeń (koncepcji) architektoniczno-budowlanej lub projektu 
technicznego albo projektu techniczno-budowlanego z usytuowaniem urządzeń  

 
 1 100 

ORLIKI LA z bieżnią o obwodzie 200 m,  
z dopuszczeniem do zawodów niektórych urządzeń 

 

2. - opiniowanie założeń (koncepcji) architektoniczno-budowlanej lub projektu 
technicznego albo projektu techniczno-budowlanego z usytuowaniem urządzeń 

 
 1 700 

Opiniowanie założeń (koncepcji), dokumentacji projektowej  
i powykonawczej z kontrolą obiektów i wystawieniem Świadectwa 

 

ORLIKI LA z 4-torową bieżnią okrężną (300 m, 333,33 m), i 4-torową bieżnią 
prostą dopuszczane do zawodów z ograniczoną liczbą urządzeń 

 

3. Koszt Świadectwa PZLA, w tym:  
- opiniowanie i uzgodnienie założeń (koncepcji) architektoniczno-budowlanej stadionu 

jako podstawy do opracowania projektu technicznego (techniczno-budowlanego) 
- opiniowanie i uzgodnienie projektu technicznego lub projektu techniczno-

budowlanego z usytuowaniem urządzeń la, 
- analiza dokumentacji powykonawczej i metryki stadionu, z kontrolą obiektu i 

wydanie Świadectwa PZLA 

 3 800 
 
 
 400 
 
 1 700 
 
 1 700 

Stadiony z 4-torową bieżnią okrężną 400 m i 4-torową bieżnią prostą,  
z ograniczoną liczbą urządzeń (niespełniające wymagań dot. liczby 
urządzeń obligatoryjnych spełniających wymagania dla stadionów 
kategorii V) 

 

4. Koszt Świadectwa PZLA, w tym:  
- opiniowanie i uzgodnienie założeń (koncepcji) architektoniczno-budowlanej stadionu 

jako podstawy do opracowania projektu technicznego (techniczno-budowlanego)  
- opiniowanie i uzgodnienie projektu technicznego lub projektu techniczno-

budowlanego  
z usytuowaniem urządzeń la, opracowanego na podstawie uzgodnionych założeń 
(koncepcji) 

- analiza dokumentacji powykonawczej i metryki stadionu, z kontrolą obiektu i 
wydanie Świadectwa PZLA 

 5 600 
 
 
 600 
 
 2 200 
 
 2 800 

Stadiony z 4-torową bieżnią okrężną i 4-torową lub 6-torową bieżnią prostą 
i liczbą pozostałych urządzeń obligatoryjnych, spełniającą wymagania  
dla stadionów kategorii V  

 

5. Koszt Świadectwa PZLA, w tym:  
- opiniowanie i uzgodnienie założeń (koncepcji) architektoniczno-budowlanej stadionu 

jako podstawy do opracowania projektu technicznego (techniczno-budowlanego)  
- opiniowanie i uzgodnienie projektu technicznego lub projektu techniczno-

budowlanego  
z usytuowaniem urządzeń la, opracowanego na podstawie uzgodnionych założeń 
(koncepcji) 

- analiza dokumentacji powykonawczej i metryki stadionu, z kontrolą obiektu  
i wydanie Świadectwa PZLA 

 7 800 
 
 1 100 
 
 
 2 800 
 
 3 900 

  



Stadiony z 6-torową bieżnią okrężną i 6-torową lub 8-torową bieżnią prostą 
i liczbą pozostałych urządzeń obligatoryjnych, spełniającą wymagania  
dla stadionów kategorii IV  

 

6. Koszt Świadectwa PZLA, w tym:  
- opiniowanie i uzgodnienie założeń (koncepcji) architektoniczno-budowlanej 

stadionu jako podstawy do opracowania projektu technicznego (techniczno-
budowlanego), 

- opiniowanie i uzgodnienie projektu technicznego lub projektu techniczno-
budowlanego z usytuowaniem urządzeń la, opracowanego na podstawie 
uzgodnionych założeń (koncepcji) 

- analiza dokumentacji powykonawczej i metryki stadionu, z kontrolą obiektu i 
wydanie Świadectwa PZLA 

 10 000  
 
 1 100 
 
 
 3 900 
 
 5 000 

Stadiony z 8-torową bieżnia okrężną i 8-torową bieżnią prostą i liczbą 
pozostałych urządzeń obligatoryjnych, spełniającą wymagania dla 
stadionów kategorii III  

 

7. 
 

Koszt Świadectwa PZLA, w tym:  
- opiniowanie i uzgodnienie założeń (koncepcji) architektoniczno-budowlanej 

stadionu jako podstawy do opracowania projektu technicznego (techniczno-
budowlanego)  

- opiniowanie i uzgodnienie projektu technicznego lub projektu techniczno-
budowlanego z usytuowaniem urządzeń la, opracowanego na podstawie 
uzgodnionych założeń (koncepcji) 

- analiza dokumentacji powykonawczej i metryki stadionu, z kontrolą obiektu  
i wydanie Świadectwa PZLA  

 12 200 
 

 2 200 
 
 3 900 
 
 6 100 

Stadiony z 8-torową bieżnia okrężną i 8-torową bieżnią prostą i liczbą 
pozostałych urządzeń obligatoryjnych, spełniającą wymagania dla 
stadionów kategorii II  

 

8. 
 

Koszt Świadectwa PZLA, w tym:  
- opiniowanie i uzgodnienie założeń (koncepcji) architektoniczno-budowlanej 

stadionu jako podstawy do opracowania projektu technicznego (techniczno-
budowlanego)  

- opiniowanie i uzgodnienie projektu technicznego lub projektu techniczno-
budowlanego z usytuowaniem urządzeń la, opracowanego na podstawie 
uzgodnionych założeń (koncepcji) 

- analiza dokumentacji powykonawczej i metryki stadionu, z kontrolą obiektu  
i wydanie Świadectwa PZLA  

 15 400 
 

  
 2 200 
 
  
 5 500 
 
 7 700 

Stadiony z 8-torową bieżnią okrężną i 8-torową bieżnią prostą i liczbą 
pozostałych urządzeń obligatoryjnych, spełniającą wymagania dla 
stadionów kategorii I 

  

9. Koszt Świadectwa PZLA, w tym:  
- opiniowanie i uzgodnienie założeń (koncepcji) architektoniczno-budowlanej 

stadionu jako podstawy do opracowania projektu technicznego (techniczno-
budowlanego)  

- opiniowanie i uzgodnienie projektu technicznego lub projektu techniczno-
budowlanego z usytuowaniem urządzeń la, opracowanego na podstawie 
uzgodnionych założeń (koncepcji) 

- analiza geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i metryki stadionu, z kontrolą 
obiektu i wydanie Świadectwa PZLA 

 18 800 
  
 
 2 200 

 
  
 7 200 

 
 9 400 

Koszt przedłużenia ważności Świadectwa PZLA  

10. Ocena stopnia zniszczenia nawierzchni, występowania pęknięć i szczelin, 
czytelności oznakowania linii startów i całego oznakowania bieżni, skoczni i rzutni, 
pod kątem możliwości dalszej eksploatacji obiektu po upływie: 
- 12 lat dla stadionów, na których zainstalowana została nawierzchnia z grupy 

prefabrykowanych nawierzchni kauczukowych, 
- 10 lat dla nawierzchni poliuretanowych z pełnego poliuretanu, 
- 5 lat w przypadku zainstalowania nawierzchni poliuretanowych typu sandwich  

i typu natryskowego, 
w wyniku której Komisja będzie mieć prawo przedłużyć ważność Świadectwa  
na okres kolejnych 2 – 5 lat albo uzależnić przedłużenie ważności Świadectwa  
od przeprowadzenia renowacji obiektu albo stwierdzić wygaśnięcie ważności 
Świadectwa. 
- stadiony niepełnowymiarowe i stadiony kategorii V, 
- stadiony kategorii IV i stadiony kategorii III, 
- stadiony kategorii II i stadiony kategorii I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 1 500 
 2 000 
 2 500 



Hale lekkoatletyczne 
 

11.1. 
 

Koszt Świadectwa PZLA, I kategoria  
(z co najmniej 5-torową bieżnią okrężną i bieżnią prostą), w tym:  
- opiniowanie i uzgodnienie założeń (koncepcji) architektoniczno-budowlanej hali 

jako podstawy do opracowania projektu technicznego (techniczno-budowlanego)  
- opiniowanie i uzgodnienie projektu technicznego (projektu techniczno-

budowlanego), z usytuowaniem urządzeń la, opracowanego na podstawie 
uzgodnionych założeń (koncepcji) 

- analiza dokumentacji powykonawczej i metryki hali, z kontrolą obiektu i wydanie 
Świadectwa PZLA 

 12 200 
 
 
 2 200 
 
 
 9 100 
 
 6 100 

11.2. 
 

Koszt Świadectwa PZLA, II kategoria  
(z bieżnią okrężną i bieżnią prostą z ilością torów poniżej 5, w tym:  
- opiniowanie i uzgodnienie założeń (koncepcji) architektoniczno-budowlanej hali 

jako podstawy do opracowania projektu technicznego (techniczno-budowlanego)  
- opiniowanie i uzgodnienie projektu technicznego (projektu techniczno-

budowlanego), z usytuowaniem urządzeń la, opracowanego na podstawie 
uzgodnionych założeń (koncepcji) 

- analiza dokumentacji powykonawczej i metryki hali, z kontrolą obiektu i wydanie 
Świadectwa PZLA 

 6 600 
 
 
 1 100 
 
 
 2 200 
 
 3 300 

11.3. 
 

Koszt Świadectwa PZLA dla hali bez kategorii  
(z bieżnią prostą oraz innymi urządzeniami, w tym:  
- opiniowanie i uzgodnienie założeń (koncepcji) architektoniczno-budowlanej hali 

jako podstawy do opracowania projektu technicznego (techniczno-budowlanego)  
- opiniowanie i uzgodnienie projektu technicznego (projektu techniczno-

budowlanego), z usytuowaniem urządzeń la, opracowanego na podstawie 
uzgodnionych założeń (koncepcji) 

- analiza dokumentacji powykonawczej i metryki hali, z kontrolą obiektu i wydanie 
Świadectwa PZLA 

 3 000 
  
 
 500 
 
 
 1 000 
 
 1 500 

Wydanie Świadectwa PZLA bez opiniowania i uzgodnienia koncepcji i 
projektu technicznego (techniczno-budowlanego)  

 

12.1. - stadiony niepełnowymiarowe z 4-torową bieżnią okrężną i 4-torową bieżnią prostą 
(300 m, 333,33 m), dopuszczane do zawodów  

 3 400* 

12.2. - stadiony z 4-torową bieżnią okrężną i 4-torową lub 6-torową bieżnią prostą 400m,  
z ograniczoną liczbą urządzeń (nie spełniające wymagań dot. liczby urządzeń 
obligatoryjnych, a spełniającą wymagania dla stadionów kategorii V)  

 5 600* 

12.3. - stadiony z 4-torową bieżnią okrężną i 4-torową lub 6-torową bieżnia prostą i liczbą 
pozostałych urządzeń obligatoryjnych spełniającą wymagania dla stadionów 
kategorii V 

 7 800*  

12.4. - stadiony z 6-torową bieżnią okrężną i 6-torową lub 8-torową bieżnią prostą i liczbą 
pozostałych urządzeń obligatoryjnych spełniającą wymagania dla stadionów 
kategorii IV 

 10 000* 

12.5. - stadiony z 8-torową bieżnią okrężną i 8-torową bieżnią prostą i liczbą pozostałych 
urządzeń obligatoryjnych spełniającą wymagania dla stadionów kategorii III 

 12 200* 

12.6. - stadiony z 8-torową bieżnią okrężną i 8-torową bieżnią prostą i liczbą pozostałych 
urządzeń obligatoryjnych spełniającą wymagania dla stadionów kategorii II 

 15 400* 

12.7. - stadiony z 8-torową bieżnią okrężną i 8-torową bieżnią prostą i liczbą pozostałych 
urządzeń obligatoryjnych spełniającą wymagania dla stadionów kategorii I 

 18 800* 

Opiniowanie założeń/projektu bez ich ostatecznego uzgodnienia 
(rezygnacja wnioskodawcy z uzyskania Świadectwa) 

 

13.1. - opiniowanie założeń (koncepcji) architektoniczno-budowlanej bez uzgodnienia   600 
13.2. - opiniowanie projektu technicznego (projektu techniczno-budowlanego),  

z usytuowaniem urządzeń la bez uzgodnienia  
 1 100 

 
* - kwoty bez podatku VAT  
 

Uwaga 1: Powyższy cennik nie obejmuje powykonawczych badań parametrów położonej 
nawierzchni oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zlecanych bezpośrednio przez 
inwestora przy ubieganiu się o Świadectwo PZLA.  

Uwaga 2: W przypadku zgłoszenia wniosku o wydanie Świadectwa PZLA bez opiniowania 
uzgodnienia koncepcji i projektu technicznego – poz. 12.1. do 12.7. 

  



Uwaga 3: Za opiniowanie zgłaszanych odrębnie projektów obiektów rozgrzewkowych, 
w przypadku gdy inwestor przewiduje rozgrywanie zawodów na tych obiektach ustala się 
stawkę w wysokości 1 500 zł. Za wystawienie Świadectwa dopuszczającego te obiekty 
rozgrzewkowe do zawodów obowiązują stawki dla kategorii V (3 500 zł). 

Uwaga 4: Powyższe, zmienione stawki opłat za opiniowanie i uzgadnianie projektów 
oraz za wydawanie Świadectw obowiązują od dnia 12.01.2018. 

Uwaga 5: W przypadku gdy nie dojdzie do wydania świadectwa PZLA lub niezrealizowania 
inwestycji, oraz rozpoczęcia, a niezakończenia procesu opiniowania i uzgadniania projektów, 
przyjmuje się zasadę pokrycia 50% kwot przewidzianych w powyższym cenniku dla 
poszczególnych prac. Ostateczne stawki będą ustalone indywidualnie przez 
przewodniczącego Komisji Obiektów i Urządzeń, z uwzględnieniem zakresu prac 
wykonanych w ramach procesu opiniowania i wydawania Świadectwa. 

Uwaga 6: Za wydanie świadectwa dla hali bez kategorii wybudowanej do końca roku 2017 
pobierana jest opłata w wysokości 200 zł na podstawie dostarczonego geodezyjnego raportu 
pomiarowego wykonanego przez geodetę posiadającego stosowne uprawnienia. 


