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Warszawa, 4 grudnia 2020 roku 

OŚWIADCZENIE POLSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI 

W SPRAWIE UDZIAŁU ZAWODNIKÓW ZAGRANICZNYCH 

W PZLA MISTRZOSTWACH POLSKI W MARATONIE 

Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki pragnie wszystkim przypomnieć, że od 14 marca 

2020 roku do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia 

epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Polski Związek Lekkiej Atletyki działając zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii zorganizował w 2020 roku mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach 

wiekowych. 

Polski Związek Lekkiej Atletyki wypracował zasady bezpiecznej organizacji oraz przebiegu 

rywalizacji sportowej w stanie zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2. 

W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju ukazują się bieżące rozporządzenia Rady 

Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Polski Związek Lekkiej Atletyki w okresie poprzedzającym PZLA Mistrzostwa Polski 

w maratonie działał zgodnie z rozporządzeniami z dnia 6 listopada 2020 r. (poz. 1972) oraz 

26 listopada 2020 r. (poz. 2091). 

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 listopada 2020 r. 

nastąpiło ograniczenie liczby uczestników rywalizacji sportowej do 150, co wiązało się 

z niebezpieczeństwem przekroczenia liczby zgłoszeń do PZLA Mistrzostw Polski w maratonie 

i dodatkową weryfikacją, aby liczba uczestników była zgodna z bieżącym rozporządzeniem 

Rady Ministrów. 

Polski Związek Lekkiej Atletyki organizując PZLA Mistrzostwa Polski określa warunki 

uczestnictwa, które muszą zostać spełnione przez potencjalnych uczestników. W przypadku 

maratonu określono, że prawo startu mają wyłącznie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy 

do dnia 6 grudnia 2020 roku ukończą 18 lat, posiadający ważną na sezon 2020 licencję 

zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. 

Zgodnie z powyższym w PZLA MP w maratonie nie przewiduje się startu zawodników 

zagranicznych. 

Oficjalny harmonogram wydarzeń do podjęcia decyzji o udziale zawodników 

zagranicznych w roli prowadzących bieg (pacemakerów) dla najlepszych polskich 

maratończyków celem uzyskania wskaźników na Igrzyska Olimpijskie w Tokio: 

▪ w dniu 1 grudnia wpłynęło oficjalne pismo od bezpośredniego organizatora PZLA 

Mistrzostw Polski w maratonie o zgodę na start zawodników zagranicznych, 

▪ w dniu 1 grudnia Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki podjął uchwałę o udziale 

trzech prowadzących (pacemakerów) z określeniem przez organizatora do jakiego 

dystansu deklarują prowadzenie biegu z gwarancją, że nie ukończą rywalizacji w PZLA 

Mistrzostwach Polski w maratonie. 

Po przyjętej przez Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki uchwale do dnia 4 grudnia nie 

wpłynęło żadne oficjalne pismo ze wskazaniem zawodników zagranicznych w roli 

prowadzących bieg (pacemakerów) na PZLA Mistrzostwach Polski w maratonie. 
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Polski Związek Lekkiej Atletyki pragnie podkreślić, że nie wie jaką rolę pełni Pan Marcin 

Fudalej oraz kogo reprezentował w nieformalnych staraniach o udział zawodników 

zagranicznych w PZLA Mistrzostwach Polski w maratonie. 

Do dnia 4 grudnia pomimo prowadzonych rozmów przez trenera głównego bloku 

wytrzymałości Zbigniewa Rolbieckiego z menadżerem Marcinem Fudalejem, trenerem 

Mariuszem Giżyńskim i Henrykiem Szostem nie wpłynęło żadne oficjalne pismo dotyczące prośby 

o udział zawodników zagranicznych w roli prowadzących bieg. 

Obowiązkiem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki po wpłynięciu oficjalnego wniosku 

z prośbą na start zawodników zagranicznych w roli prowadzących bieg (pacemakerów) w PZLA 

Mistrzostwach Polski w maratonie było zwrócenie się z prośbą o zgodę na ww. start do poniższych 

podmiotów: 

✓ bezpośredniego organizatora PZLA MP w maratonie, 

✓ Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 

✓ Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

Polski Związek Lekkiej Atletyki przygotowany był do przyjęcia zawodników zagranicznych 

w roli prowadzących bieg pod warunkiem spełnienia poniższych warunków, które nigdy nie 

mogły zostać przekazane zawodnikom, gdyż do PZLA nie wpłynęła żadna oficjalna prośba na 

start w PZLA Mistrzostwach Polski w maratonie. 

Obowiązkiem zawodników zagranicznych byłoby zastosowanie się do poniższych 

wymogów formalnych: 

✓ zastosowania się do procedury udziału zawodników zagranicznych w PZLA 

Mistrzostwach Polski w maratonie przygotowanej przez sztab medyczny PZLA (tożsama 

ze szkoleniem w kadrze narodowej), 

✓ obowiązek wykonania testu w kierunku COVID-19 metodą RT-PCR na 72 godziny przed 

przyjazdem do Polski (przyjazd na podstawie negatywnego wyniku), 

✓ obowiązek powtórnego testu w kierunku COVID-19 na 12-24 godzin przed startem w 

Polsce (udział w zawodach podstawie negatywnego wyniku), 

✓ inne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego dla zawodnika 

zagranicznego. 

Przyjęcie do startu zawodników zagranicznych wiązało się również  z wydaniem przez PZLA 

zaświadczenia dla konkretnych zawodników zgodnie z bieżącym Rozporządzeniem RM: 

Przekraczając granicę Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w §2 ust.1, osoby, o których mowa 

w ust.2: pkt 14–są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej pismem 

wystawionym przez organizatora zawodów sportowych lub poświadczonym przez właściwy 

w danym sporcie polski związek sportowy: fakt odbywania się zawodów sportowych, o których 

mowa w ust.2 pkt14, ich termin oraz charakter uczestnictwa. 

O ww. decyzji powiadomiony został Pan Rafał Gniła (bezpośredni organizator mistrzostw). 

W związku z powyższym nieprawdziwym jest stwierdzenie, że Polski Związek Lekkiej Atletyki 

nie wyraził zgody na start zawodników zagranicznych w roli prowadzących bieg, którzy mieliby 

wspomóc naszych reprezentantów w walce o Igrzyska Olimpijskie w Tokio. 

W imieniu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 

dr Henryk Olszewski Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 


