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     PROCEDURA i ZASADY OPINIOWANIA i UZGADNIANIA PROJEKTÓW 
oraz 

WYDAWANIA ŚWIADECTW PZLA dla OBIEKTÓW LEKKOATLETYCZNYCH 
 

zatwierdzone przez Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki  
w dniu  29.07.2020r. 

i obowiązujące od dnia 01.08.2020r. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 obowiązującej ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (jednolity tekst  
Dz. U. z 2018 r., poz.1263 ze zm.) polskie związki sportowe mają wyłączne prawo m.in. do: 

1) organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar 
Polski w danym sporcie; 

2) ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych  
we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek, z wyjątkiem reguł 
dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie. 

Przy ustalaniu reguł związki sportowe obowiązane są do określenia warunków technicznych, jakie powinny 
spełniać obiekty i urządzenia, na których prowadzona jest rywalizacja w danej dyscyplinie sportu. Dla 
zapewnienia tych warunków wszystkie koncepcje i/lub projekty przyszłych obiektów sportowych muszą 
być zaopiniowane przez właściwe merytorycznie polskie związki sportowe pod kątem przepisów 
obowiązujących w danej dyscyplinie sportu, ustalonych również przez międzynarodowe federacje. W 
przypadku obiektów lekkoatletycznych właściwym polskim związkiem sportowym jest Polski Związek 
Lekkiej Atletyki, zwany dalej PZLA i Światowa Lekkoatletyka (World Athletics) zwana dalej WA. 

Opinia związku musi jednoznacznie stwierdzić, czy zaprojektowane rozwiązania są zgodne  
z wymaganiami przepisów PZLA i WA pod kątem dopuszczenia obiektu i jego urządzeń  
do rozgrywania oficjalnych zawodów, ich funkcjonalności czy też zapewnienia warunków bezpieczeństwa 
dla zawodników, sędziów i widzów. W opiniowaniu dokumentacji brane są również pod uwagę potrzeby 
wyrażane przez lokalne środowiska lekkoatletyczne działające na terenie projektowanych inwestycji. 

W związku z powyższym PZLA stosuje procedury opiniowania projektów i wydawania Świadectw PZLA, 
zwanych dalej Świadectwami, dla obiektów lekkoatletycznych, które dzieli się na następujące etapy: 

1. Opiniowanie koncepcji planowanego obiektu lekkoatletycznego 
2. Opiniowanie i uzgodnienie projektu planowanego obiektu lekkoatletycznego 
3. Wizyty kontrolne podczas realizacji inwestycji 
4. Analiza dokumentacji poprzedzająca wystawienie Świadectwa 
5. Wizyta kontrolna poprzedzająca wystawienie Świadectwa 
6. Wystawienie Świadectwa 
7. Weryfikacja wydanych Świadectw przed terminem ich wygaśnięcia 

Procedurę i zasady opiniowania, uzgadniania i wydawania Świadectw należy traktować wspólnie  
z następującymi dokumentami, które stanowią jej integralną część: 

1. Wniosek o wydanie opinii, uzgodnienia lub Świadectwa  
2. Kategorie stadionów i hal 
3. Wymagania WA i PZLA dot. budowy i wyposażenia obiektów la 
4. Nawierzchnie syntetyczne – wymagania techniczne PZLA 
5. Malowanie stadionu i hali 
6. Wykaz wyposażenia technicznego 
7. WA – Track & Field Facilities Manual 
8. Raport pomiarowy – wzór 
9. Raport badania nawierzchni – wzór 
10. Cennik PZLA 

Wszystkie powyższe dokumenty są opublikowane i dostępne na stronie internetowej PZLA (www.pzla.pl). 
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1. Opiniowanie koncepcji 

Opiniowanie koncepcji ma na celu wsparcie procesu doboru najlepszego przyszłego rozwiązania  
oraz dołożeniu starań w zakresie uniknięcia poważnych błędów projektowych na wczesnym etapie 
przedsięwzięcia, bez konieczności wykonywania na tym etapie skomplikowanych i kosztownych prac 
projektowych.  

Dopuszcza się pominięcie tego etapu i rozpoczęcie całego procesu bezpośrednio od wniosku  
o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu. 

Celem zaopiniowania koncepcji planowanego obiektu lekkoatletycznego, należy złożyć do Komisji 
Obiektów i Urządzeń, zwanej dalej KOiU, wniosek o zaopiniowanie koncepcji korzystając  
z formularza zamieszczonego na stronie internetowej PZLA (www.pzla.pl). 

Dokumentację należy przekazać w formie elektronicznej w formacie pdf i dwg na adres obiekty@pzla.pl. 

Przesłana dokumentacja powinna zawierać: 

– opis techniczny zawierający ogólne założenia budowy opisujące m.in. planowaną do uzyskania 
kategorię obiektu (zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie „Kategorie Stadionów”), 
przewidywany charakter użytkowania obiektu, opis rodzaju proponowanej nawierzchni sportowej, 

– rysunki przedstawiające plan usytuowania urządzeń lekkoatletycznych wraz z ich podstawowymi 
parametrami (np. Projekt Zagospodarowania Terenu), 

– rysunki szczegółowe urządzeń – w przypadku projektowania rozwiązań niestandardowych. 

KOiU udzieli odpowiedzi w procesie opiniowania koncepcji, w terminie 15 dni roboczych od daty wpłynięcia 
wniosku z kompletem dokumentów. 

W przypadku zgodności przedstawionej koncepcji z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami KOiU 
rozpatrzy wniosek pozytywnie. Wówczas wnioskodawca zostanie wezwany do przesłania dokumentacji  
w wersji papierowej (minimum 2 egz.). Po zakończeniu procedury jeden egzemplarz pozostaje  
w archiwalnej dokumentacji PZLA. 

W przypadku stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości lub gdy założenia projektowe będą błędne z punktu 
widzenia praktyki projektowania urządzeń lekkoatletycznych, wnioskodawca zostanie wezwany  
do uzupełnienia lub poprawy przesłanej dokumentacji. KOiU rozpatrzy poprawki do złożonej koncepcji  
w terminie 15 dni roboczych od daty wpłynięcia. W przypadku braku odpowiedzi na powyższe wezwanie 
KOiU zaopiniuje wniosek negatywnie. 

Po zaopiniowaniu koncepcji, PZLA wystawi i prześle wnioskodawcy fakturę za opiniowanie koncepcji 
zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

Po zaksięgowaniu środków na koncie PZLA, KOiU potwierdzi zaopiniowanie koncepcji poprzez 
ostemplowanie i odesłanie wnioskodawcy wersji papierowej dokumentacji. 

2. Opiniowanie i uzgodnienie projektu 

Celem zaopiniowania i uzgodnienia projektu planowanego obiektu lekkoatletycznego, należy złożyć 
wniosek o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu korzystając z formularza zamieszczonego na stronie 
internetowej PZLA (www.pzla.pl)  

Do wniosku należy dołączyć dwa egzemplarze projektu budowlanego, który poza dokumentami 
wymaganymi przepisami prawa budowlanego powinien zawierać: 

– rysunek stadionu przedstawiający szczegółowe rozmieszczenie urządzeń wraz z wymiarowaniem  
ich parametrów, 

– rysunki szczegółowe poszczególnych urządzeń lekkoatletycznych, 

– rozwiązanie wysokościowe przedstawiające wysokości nawierzchni, urządzeń i sektorów rzutów  
w ich charakterystycznych punktach, przekroje poprzeczne i podłużne wraz z określeniem spadków 
poprzecznych i podłużnych (może być przedstawione na rysunku stadionu lub rysunkach 
szczegółów), 

– wymagania dotyczące zastosowanej nawierzchni sportowej. 

Projekt należy przekazać w formie elektronicznej w formacie pdf i dwg na adres obiekty@pzla.pl. 

Po wpłynięciu dokumentacji KOiU przystąpi do rozpatrzenia wniosku, przeanalizuje projekt i zajmie 
stanowisko w sprawie usytuowania urządzeń lekkoatletycznych i rozwiązań zastosowanych na 
projektowanym obiekcie w szczególności: 

http://www.pzla.pl/
mailto:obiekty@pzla.pl
http://www.pzla.pl/
mailto:obiekty@pzla.pl
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– pod kątem ich funkcjonalności, 

– zachowania wymaganych stref bezpieczeństwa, zapewniających ochronę zawodników, sędziów  
i widzów, 

– spełniania przez urządzenia lekkoatletyczne (bieżnia, rów z wodą, skocznie i rzutnie) parametrów  
i wymagań przewidzianych przepisami zawodów WA i PZLA, 

– zgodności proponowanej nawierzchni z wymaganiami technicznymi PZLA i oczekiwaniami 
lokalnego środowiska la, 

– zgodności liczby i parametrów urządzeń na stadionie i obiekcie rozgrzewkowym z deklarowaną 
kategorią stadionu. 

KOiU przy wydawaniu opinii będzie również brać pod uwagę wymagane: 

− wyposażenie obiektu w podstawowy sprzęt do organizacji zawodów i szkolenia lekkoatletycznego 

− wyposażenie obiektu w infrastrukturę dla instalacji aparatury do pomiaru czasu i prezentacji 
wyników, 

− pojemności trybun,  

− powierzchnię zaplecza sanitarno-higienicznego,  

− powierzchnię pomieszczeń technicznych i infrastruktury towarzyszącej, 

− funkcjonalność ciągów komunikacyjnych istotnych z punktu widzenia prowadzenia zawodów, 

− dla stadionów kategorii I,II i III analizowana będzie również możliwość prowadzenia transmisji 
telewizyjnych 

Po analizie przedstawionej dokumentacji KOiU zaakceptuje proponowane rozwiązania dotyczące 
deklarowanej kategorii stadionu na jej zgodność z przepisami WA i PZLA lub przygotuje do niej uwagi  
i wskazówki w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpłynięcia do KOiU kompletnego wniosku.  
Na kolejne korespondencje i wystąpienia w procesie opiniowania projektu KOiU udzieli odpowiedzi  
w terminie 15 dni roboczych od daty wpłynięcia. 

W przypadku stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości lub gdy założenia projektowe będą błędne z punktu 
widzenia praktyki projektowania urządzeń lekkoatletycznych, wnioskodawca zostanie wezwany  
do uzupełnienia lub poprawy przesłanej dokumentacji. KOiU rozpatrzy poprawki do złożonej koncepcji  
w terminie 15 dni roboczych od daty wpłynięcia. W przypadku braku odpowiedzi na powyższe wezwanie 
KOiU zaopiniuje wniosek negatywnie. 

W przypadku zgodności przedstawionego projektu z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami, KOiU 
rozpatrzy wniosek pozytywnie. Wówczas wnioskodawca zostanie wezwany do przesłania dokumentacji 
wersji papierowej (w minimum 2 egz.)  

Po zaopiniowaniu projektu PZLA wystawi i prześle wnioskodawcy fakturę za usługi zgodnie  
z obowiązującym cennikiem. 

Po zaksięgowaniu środków na koncie PZLA, KOiU wydaje uzgodnienie w postaci opieczętowanej  
kopii projektu. Po zakończeniu procedury jeden egzemplarz pozostaje w archiwalnej dokumentacji PZLA. 

Po zaksięgowaniu środków na koncie PZLA, KOiU potwierdzi uzgodnienie projektu poprzez 
ostemplowanie i odesłanie wnioskodawcy wersji papierowej dokumentacji. 

Uwagi: 

− PZLA odnosi się jedynie do zagadnień określonych w przepisach WA i PZLA. PZLA nie wypowiada się  
w sprawach regulowanych przepisami budowlanymi, czy też prawa zamówień publicznych. 

− W związku z różnym interpretowaniem pytań i odpowiedzi udzielanych drogą telefoniczną, oficjalne 
odpowiedzi będą udzielane jedynie na pytania wysyłane za pomocą formularza kontaktowego KOiU 
zamieszczonego na www.pzla.pl lub zadawane drogą elektroniczną na adres: obiekty@pzla.pl  

− Za uzgodnienie uważa się jedynie ostemplowaną i podpisaną dokumentację.  

− Opinie/uzgodnienia są ważne 24 m-ce od daty wystawienia lub do czasu wprowadzenia zmian                           
w przepisach WA lub PZLA.W przypadku wprowadzenia zmian do uzgodnionego projektu, PZLA nie wyda 
Świadectwa, o ile zmiany te nie uzyskają uprzednio pozytywnej opinii Komisji Obiektów i Urządzeń. 

3. Wizyty kontrolne podczas realizacji inwestycji 

W trakcie prac budowlanych KOiU może przeprowadzać wizyty kontrolne w celu potwierdzenia zgodności 
wykonywanego obiektu z uzgodnioną przez KOiU dokumentacją, jak również z obowiązującymi 
przepisami i wytycznymi WA i PZLA. 

Wizyty kontrolne mogą być przeprowadzone na wniosek inwestora, projektanta lub wykonawcy. 

http://www.pzla.pl/
mailto:obiekty@pzla.pl
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Podczas procedury przetargowej KOiU na wniosek inwestora może doradzać w zakresie obowiązujących 
przepisów i wytycznych WA i PZLA. 

4. Badania i analiza dokumentacji poprzedzająca wystawienie Świadectwa 
 

Celem uzyskania stosownego Świadectwa dla nowo wybudowanego obiektu lekkoatletycznego  
po zakończeniu budowy należy złożyć wniosek o wydanie Świadectwa, korzystając z formularza 
zamieszczonego na stronie internetowej PZLA (www.pzla.pl) do którego należy dołączyć dokumentację 
powykonawczą obiektu lekkoatletycznego w postaci rysunków z naniesionymi urządzeniami 
lekkoatletycznymi i geometrią areny. Wszystkie dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej  
na adres obiekty@pzla.pl. 

Po otrzymaniu wniosku i analizie dokumentacji powykonawczej KOiU zleci wykonanie raportu 
pomiarowego i badań nawierzchni zgodnie z wytycznymi przedstawionymi we wzorach raportów 
umieszczonych na stronie internetowej PZLA.  

Raport pomiarowy musi wskazywać wykonanie oznaczenia stadionu – wszystkich wymaganych dla danej 
kategorii obiektu linii i znaczników, długości dystansów oraz parametrów urządzeń takich jak spadki 
poprzeczne i podłużne bieżni, rozbiegów i sektorów rzutów. 

Raport z badań nawierzchni syntetycznej musi wskazywać prawidłowość wykonania nawierzchni przez 
wykonawcę i określać jej parametry zgodnie z wytycznymi określonymi w opracowaniu „Nawierzchnie 
syntetyczne – wymagania techniczne PZLA”. 

 
5. Wizyta kontrolna poprzedzająca wystawienie Świadectwa 

Celem sprawdzenia parametrów wybudowanych urządzeń, sprzętu i obiektów technicznych  
na zgodność z uzgodnioną dokumentacją, przepisami i wytycznymi PZLA oraz WA, KOiU przeprowadza 
wizytę kontrolną. 

Na wizytację przeprowadzaną przez członka KOiU przy współudziale sędziego Centralnego Kolegium 
Sędziów PZLA lub Wojewódzkiego Kolegium Sędziów PZLA zapraszani są przedstawiciele lokalnego 
środowiska lekkoatletycznego, inwestora, użytkownika i wykonawcy. 

Po wizytacji przygotowywane jest przez KOiU ostateczne stanowisko w sprawie dopuszczenia  
lub niedopuszczenia obiektu bądź poszczególnych urządzeń do zawodów.  

W przypadku negatywnej oceny przekazywane jest szczegółowe uzasadnienie powodów decyzji 
odmownej. Przedłużenie terminów z winy nieleżącej po stronie PZLA może spowodować przesunięcie 
wydania decyzji. 

Procedury z pkt. 4 i 5 powinny zostać przeprowadzone w czasie nie dłuższym niż 45 dni. Należy mieć 
jednak na uwadze, że przedmiotowe badania wykonywane są przez podmioty trzecie. W związku z tym 
dopuszcza się wcześniejszą niż data złożenia wniosku awizację potrzeby wykonania wymaganych badań 
tak, aby całą procedurę zakończyć we właściwym terminie z punktu widzenia umowy o roboty budowlane. 

 

6. Wydanie Świadectwa 

PZLA na podstawie pozytywnej opinii KOiU wydaje odpowiednie dla kategorii obiektu Świadectwo  
w czasie nie dłuższym niż 15 dni od zakończenia czynności opisanych w pkt. 4 i 5 powyżej.  

PZLA wystawia i przesyła wnioskodawcy fakturę za wydanie Świadectwa zgodnie z obowiązującym 
cennikiem. 

Po zaksięgowaniu środków na koncie PZLA wydawane jest odpowiednie Świadectwo. 

Świadectwo jest dokumentem stwierdzającym zgodność wykonanej bieżni i urządzeń lekkoatletycznych  
z przepisami WA i PZLA, umożliwiającym rozgrywanie oficjalnych zawodów, uznawanie wyników 
uzyskanych na tych zawodach i ich zamieszczanie w oficjalnych statystykach. Wyniki uzyskane 
w warunkach zgodnych z przepisami zawodów są podstawą do nadawania określonych klas sportowych. 

PZLA weryfikuje i dopuszcza do rozgrywania oficjalnych zawodów lekkoatletycznych, jedynie stadiony 
posiadające bieżnię okrężną o nominalnej długości na pierwszym torze wynoszącej 300 m, 333,333 m lub 
400 m, wyposażoną w krawężnik wewnętrzny, o minimalnej liczbie czterech torów o szerokości  
1,22 m ± 0,01 m.  

Związek nie wystawia Świadectw dla stadionów z bieżnią o nawierzchni naturalnej. 

http://www.pzla.pl/
mailto:obiekty@pzla.pl
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Stadiony z bieżnią okrężną o nominalnej długości na pierwszym torze 300 m lub 333,333 m  
nie są zaliczane do kategorii ustalonych przez WA. Stadiony te są ujmowane w odrębnej klasyfikacji jako 
stadiony niepełnowymiarowe, dopuszczone w czasie oficjalnych zawodów do rozgrywania określonych 
konkurencji wymienionych w Świadectwie. Stadionom tym PZLA nadaje kategorię VI pod warunkiem 
posiadania bieżni okrężnej z co najmniej czterema torami oraz z co najmniej dwoma dodatkowymi 
urządzeniami do rozgrywania konkurencji technicznych (np. skocznia w dal i rzutnia do pchnięcia kulą). 

Świadectwa wystawiane są również na przeprowadzanie oficjalnych zawodów w określonych 
konkurencjach biegowych i technicznych dla dowolnego urządzenia lekkoatletycznego pod warunkiem, że 
spełnia ono wymagania WA i PZLA. Mogą to być urządzenia na obiektach, gdzie znajduje się tylko bieżnia 
okrężna, gdzie nie ma bieżni okrężnej lub jest to obiekt o bieżni okrężnej o mniejszej długości jak 300 m. 
Takie obiekty są ujmowane w grupie obiektów niepełnowymiarowych, którym PZLA nadaje kategorię VII. 

PZLA nie wystawia Świadectw i nie zalicza do żadnej z kategorii stadionów, na których nawierzchnia bieżni 
i rozbiegów została zainstalowana na podłożu elastycznym ET, podłożu wykonanym z betonu jamistego 
lub podłożu z kruszywa. Stadiony te są ujmowane w odrębnej grupie stadionów, na których mogą być 
rozgrywane jedynie zawody szkolne i rekreacyjne. 

W przypadku niespełnienia wymogów zawartych w opracowaniu „Nawierzchnie syntetyczne” PZLA może 
obniżyć wnioskowaną kategorię stadionu o jeden stopień lub dopuszczać niektóre urządzenia 
niespełniające określonych wymagań do uznawania wyników w rozgrywanej na tym urządzeniu 
konkurencji w niższej kategorii. W przypadku odbiegania parametrów na większości urządzeń stadionu  
od wymagań PZLA, KOiU nie będzie dopuszczać danego stadionu do rozgrywania oficjalnych zawodów 
lekkoatletycznych i nie wyda Świadectwa, ograniczając funkcję stadionu do treningowej (nie licząc 
zawodów o charakterze szkolnym). 

W przypadku braku odpowiedniej liczby urządzeń na stadionie głównym i na obiekcie rozgrzewkowym, 
kategoria stadionu, określona na podstawie liczby obligatoryjnych urządzeń na stadionie głównym,  
przy braku obowiązkowych dla danej kategorii urządzeń rozgrzewkowych, będzie obniżana.  

Przy określaniu kategorii będą również przestrzegane wymagania dotyczące zaplecza higieniczno-
sanitarnego, infrastruktury towarzyszącej (pomieszczenia dla komisji antydopingowej, gabinetu 
lekarskiego, biura zawodów, ilość miejsc siedzących na widowni). W przypadku niespełnienia wymagań 
w tym zakresie nie będą wydawane Świadectwa, dopuszczające dany stadion do rozgrywania oficjalnych 
zawodów lekkoatletycznych lub będzie wydawane Świadectwo warunkowe. 

Termin ważności Świadectw jest uzależniony od rodzaju zastosowanej na obiekcie nawierzchni: 

− 12 lat – prefabrykowane kauczukowe 

− 10 lat – poliuretanowe, z pełnego poliuretanu z wypełnieniem EPDM 

−   7 lat – sandwich i poliuretanowe z pełnego poliuretanu z wypełnieniem innym niż EPDM 

−   5 lat – natryskowe. 

W celu uzyskania dla obiektu certyfikatu I albo II kategorii WA, należy wcześniej uzyskać Świadectwo 
PZLA dla tych kategorii, a następnie złożyć do WA wniosek wraz z powykonawczą dokumentacją 
geodezyjną (sporządzoną w języku angielskim wg wzoru „Track and Field Facilities Measurement Report 
Qutdoor Facilities”) i z raportem badań parametrów technicznych zainstalowanej nawierzchni 
(sporządzonym wg wzoru ”Report of Synthetic Surface – Field Test”), wykonanych przez jedno  
z laboratoriów akredytowanych przez WA, zgodnie z metodyką i zakresem ustalonym przez WA wraz  
z rekomendacją KOiU PZLA. 

Dla uzyskania certyfikatu IAAF Class 1 wymagane jest przedłożenie do WA opinii PZLA o pozytywnej 
weryfikacji dokumentacji, raportu z pomiaru geodezyjnego w języku angielskim, sporządzonego przez 
geodetę uprawnionego (wg wzoru „Track and Field Facilities Measurement Report Outdoor Facilities”), 
wraz z raportem badań parametrów technicznych zainstalowanej nawierzchni (sporządzonego wg wzoru 
„Report of Synthetic Surface – Field Test”). Badania parametrów zainstalowanej nawierzchni muszą być 
wykonane przez laboratorium akredytowane przez WA, zgodnie z metodyką i zakresem ustalonym przez 
WA. Posiadanie certyfikatu WA Class 1 jest potwierdzeniem, że parametry urządzeń lekkoatletycznych 
zgodne są z wymaganiami przepisów zawodów WA, a parametry zainstalowanej na stadionie nawierzchni 
zgodne są z wymaganiami WA, określonymi dla danego rodzaju nawierzchni w procesie jej certyfikowania. 

Dla uzyskania certyfikatu WA Class 2 wymagane jest przedłożenie do WA opinii PZLA o pozytywnej 
weryfikacji dokumentacji, raportu z pomiaru geodezyjnego w języku angielskim, sporządzonego przez 
geodetę uprawnionego wg wzoru „Track and Field Facilities Measurement Report Qutdoor Facilities”). 
Posiadanie certyfikatu WA Class 2 jest tylko potwierdzeniem, że parametry urządzeń lekkoatletycznych 
zgodne są z wymaganiami przepisów zawodów WA. Natomiast nie wymaga się potwierdzenia zgodności 
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parametrów technicznych zainstalowanej nawierzchni z wymaganiami WA, określonymi dla danego 
rodzaju nawierzchni w procesie jej certyfikowania. 

 
7. Weryfikacja wydanych Świadectw 

KOiU będzie przeprowadzać weryfikację wydanych dotychczas bezterminowych Świadectw PZLA. 

Weryfikacja przeprowadzana w oparciu o aktualnie obowiązujące wymagania, będzie miała na celu 
sprawdzenie każdego obiektu pod kątem możliwości dalszej eksploatacji, w tym ocena stopnia 
zniszczenia nawierzchni, występowania pęknięć i szczelin, czytelności całego oznakowania bieżni, 
skoczni i rzutni. W wyniku ustaleń KOiU będzie mogła przedłużyć ważność Świadectwa na okres  
od jednego do pięciu lat albo uzależnić przedłużenie ważności Świadectwa od przeprowadzenia renowacji 
obiektu lub stwierdzić wygaśnięcie ważności Świadectwa. 

W przypadku niespełnienia wymagań dotyczących liczby urządzeń lub urządzeń rozgrzewkowych 
kategoria obiektu będzie obniżana, w szczególności w stosunku do kategorii wynikającej z liczby torów  
na bieżni okrężnej. 

W przypadku uzyskania, z okręgowych związków lekkiej atletyki i kolegiów sędziowskich, informacji  
o nie w pełni zgodnym z wymaganiami stanie urządzeń i nawierzchni wraz z oznakowaniem, obiekty  
te będą również poddane weryfikacji. 

Procedura weryfikacji będzie miała zastosowanie również w przypadku weryfikacji Świadectw  
o określonym terminie ważności. 

Weryfikacja wydanych Świadectw może być również przeprowadzana w czasie ich obowiązywania  
np. na zgłoszenie o złym stanie technicznym urządzeń przez środowisko lekkoatletyczne lub inne osoby 
trzecie lub uzupełnienia obiektu o dodatkowe urządzenia podnoszące kategorię obiektu np. bieżnia 
rozgrzewkowa, elementy infrastruktury towarzyszącej itp. 

Uwaga: 

Opinia/uzgodnienie projektu przez KOiU jest ważne 24 miesiące od daty wystawienia lub do czasu wprowadzenia 
zmian w przepisach WA lub PZLA. W przypadku wprowadzenia zmian do uzgodnionego projektu, PZLA nie wyda 
Świadectwa, o ile zmiany te nie uzyskają uprzednio pozytywnej opinii KOiU. 

Od dnia 01.08.2020r. nie przewiduje się stosowania innej procedury opiniowania i uzgadniania projektów  
oraz wydawania Świadectw PZLA. Przy określaniu kategorii będą ściśle przestrzegane ustalone przez PZLA 
wymagania dot. liczby urządzeń obligatoryjnych na stadionie głównym i obiekcie rozgrzewkowym. 

PZLA zamieszcza na stronie internetowej KOiU wykaz zweryfikowanych obiektów. W wykazie umieszczane są 
również stadiony niepełnowymiarowe dopuszczone do rozgrywania oficjalnych zawodów. 

Zwraca się uwagę na aspekt praw autorskich przyjmowanych przez Inwestorów projektów. Celem uniknięcia 

problemów na etapie realizacji stadionu lekkoatletycznego, prawa autorskie powinny być przenoszone na 

Zleceniodawcę. 

Zamawiający w umowie z wykonawcą (projektantem) powinien zawrzeć zapis o przejęciu praw autorskich  
i wyszczególnić czego dotyczy oraz na jaki okres przeniesione są te prawa (USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 i Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 
2245, 2339 ze zmianami). 

Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów wytworzonych  
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe (w zakresie wielokrotnego ich wykorzystania  
na potrzeby Inwestycji) do wszystkich utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności wszelkie dokumenty przekazane 
Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, (zwanych dalej: „Utworem”); 

2) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian Utworów, na korzystanie z opracowań Utworów 
oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu 
praw zależnych; 

3) upoważnia Zamawiającego bezterminowo i w pełnym zakresie do przeniesienia ww. autorskich praw majątkowych 
na Inwestora i podmiotów trzecich; 

4) przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu,  
tj. upoważnia Zamawiającego do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim do dokumentacji  
w kraju i zagranicą. 


