


SZANOWNI PAŃSTWO,
Polski Związek Lekkiej Atletyki to najstarsze 
polskie stowarzyszenie sportowe, które zosta-
ło założone przez grono miłośników sportu 
11 października 1919 roku – dokładnie dzień 
przed powstaniem Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego. 

Przez blisko 100 lat istnienia PZLA polscy lek-
koatleci niejednokrotnie przynosili kibicom 
powody do dumy. Jako, że Królowa Sportu – 
jak dumnie określa się lekkoatletykę – jest nie-
zwykle wymierna, łatwo liczbami zobrazować 
dorobek dziesięciu dekad istnienia Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki. W tym czasie lekko-
atleci z orzełkiem na piersi zdobyli 57 medali 
olimpijskich, dzięki czemu nasza dyscyplina 
szczyci się mianem najbardziej medalodajnej 
w historii polskiego olimpizmu. Tylko w ostat-
nich trzech latach polscy lekkoatleci wy-
walczyli ponad 35 medali mistrzostw Europy  
i świata (także halowych)! 

Mamy także niezwykle zdolną młodzież, któ-
ra bije rekordy świata i zdobywa medale na 
największych imprezach. To ona jest nadzieją 
na kolejne sukcesy oraz chwile wzruszeń dla 
polskich sympatyków sportu. 

Firmy, które zdecydują się na kooperację  
i sponsoring Polskiego Związku Lekkiej Atle-
tyki mogą liczyć na kojarzenie swojej marki  
z dyscypliną posiadającą wyjątkowe sukcesy 
oraz sportowców, których wizerunek niezwy-
kle korzystnie promuję Polskę na arenie mię-
dzynarodowej. Dane, którymi dysponujemy 
wykazują, że wsparcie polskiej lekkoatletyki to 
znakomita inwestycja przynosząca wymierny 
ekwiwalent. 

Budujmy razem siłę polskiej lekkoatletyki! Silną 
pozycję Polski na arenie międzynarodowej! 
Razem rozsławiajmy nasz kraj! 

Henryk Olszewski 
PREZES PZLA

Polski Związek  
Lekkiej Atletyki



DRODZY PAŃSTWO,
W ostatnich latach polska lekkoatletyka od-
nosi sukcesy, jakich – mimo niezwykle bogatej 
historii – nigdy dotychczas nie notowaliśmy. 
Lekkoatleci stają do walki w koszulkach z or-
łem na piersi. Dumnie i bez kompleksów wal-
czą z rywalami z całego świata, sławiąc imię 
naszego kraju na wszystkich kontynentach. 
Doskonale pamiętamy gdy sami zakładali-
śmy biało-czerwony strój i stawaliśmy w szran-
ki. Zawsze rozpierała nas duma, a najbardziej 
wzruszającymi były te chwile gdy stojąc na 
najwyższym stopniu podium mogliśmy wsłu-
chać się w dźwięki Mazurka Dąbrowskiego 
oraz uronić łzę spoglądając na majestatycz-
nie powiewającą nad stadionem czy halą 
polską flagę. 

Jako byli lekkoatleci i reprezentanci Polski do-
skonale zdajemy sobie sprawę ile wysiłku trze-
ba włożyć w przygotowanie odpowiedniej 
dyspozycji sportowej. 

Litry potu wylane na treningach, setki kilogra-
mów przerzuconych na siłowni – to codzien-
ność sportowca, który uprawia lekkoatletykę. 
Zawsze mogliśmy oczekiwać wsparcia od 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Instytucja 
ta, którą obecnie mamy zaszczyt współkie-
rować, powołana została blisko 100 lat temu 
by rozwijać Królową Sportu. W dzisiejszych 
czasach szkolenie sportowe jest bardzo dro-
gie, a wsparcie firm nieodzowne. Zachęca-
my zatem do wsparcia polskiej lekkoatle-
tyki! Bez niego i bez zaangażowania osób, 
którym sport jest bliski, nie będzie sukcesów.  
Nie będzie kolejnych znakomitych spor-
towców, których postawa przynosić będzie 
chwałę Polsce! Stwórzmy wspólnie drużynę, 
która weźmie na swe barki trud, ale i zaszczyt, 
wspierania polskiego sportu. Bez niego nie 
będzie sukcesów! 

 

Sebastian Chmara, Tomasz Majewski  
WICEPREZESI PZLA

LEKKOATLETYKA TO

jeden z najpopularniejszych  
sportów w Polsce

najbardziej  
medalodajny sport  

w Polsce



DLACZEGO WARTO  
Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ



EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA
• jesteśmy wiarygodni

• dążymy do przyjaznej i profesjonalnej obsługi naszych Klientów 

• proponujemy przejrzyste zasady współpracy

ZAUFANIE
• naszą wiarygodność budujemy od wielu lat

• zaufały nam największe polskie firmy

• długoterminowa współpraca ze sponsorami i partnerami PZLA i idące za nią 
zaufanie są najlepszym dowodem na naszą skuteczność i jakość działań

PZLA W LICZBACH
• posiadamy dużą sieć partnerów i klientów sportowych w postaci  

16 okręgowych związków lekkiej atletyki oraz 500 klubów sportowych 

• w naszych szeregach jest 1000 trenerów oraz ponad 10 000 licencjonowanych 
zawodników 



LEKKOALETYKA  
JEST DLA KAŻDEGO!
• jako polski związek sportowy prowadzimy jeden z największych programów 

upowszechniania sportu w Polsce pod nazwą Lekkoatletyka dla każdego! 

• w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego! w zajęciach prowadzonych 
przez 800 trenerów regularnie ćwiczy 16.000 dzieci ze szkół podstawowych 

• jesteśmy organizatorami kilkuset eventów lekkoatletycznych dla najmłodszych 
adeptów lekkoatletyki 

• udzielamy się także w promocji lekkiej atletyki wśród amatorów 



KADRA
• dokładamy wszelkich starań, aby pracownicy PZLA posiadali niezbędne 

przygotowanie merytoryczne, jak i narzędzia pracy konieczne do wykonywania 
swoich obowiązków 

• jesteśmy profesjonalnym zespołem, który zrealizuje niemal każde zadanie

MEDIA PZLA
• nasze strony i media to nasz atut, posiadamy nowoczesną stronę internetową

• udało nam się stworzyć witrynę spełniającą wymagania naszych klientów 

• strona internetowa zawiera informacje prasowe dotyczące osiąganych przez 
naszych zawodników wyników, relacje i zapowiedzi najważniejszych imprez 
lekkoatletycznych w Polsce, bogate multimedia 

• prowadzimy również kanały w mediach społecznościowe, które uzyskują 
doskonałe wskaźniki oglądalności

• materiały medialne udostępniamy nieodpłatnie naszych sponsorom

REKLAMA
• naszą reklamę widać na wszystkich organizowanych przez PZLA mistrzostwach 

Polski, mityngach i zawodach lekkoatletycznych

• oferty Klientów zamieszczamy w folderach reklamowych reprezentacji Polski, 
ulotkach oraz plakatach PZLA 



ORGANIZACJA IMPREZ
• jesteśmy organizatorami największych imprez lekkoatletycznych w Polsce, 

między innymi memoriału Janusza Kusocińskiego oraz PZLA Mistrzostw Polski 

• wszystkie najważniejsze zawody mistrzowskie w 2018 roku były transmitowane  
w kanałach otwartych TVP oraz telewizjach internetowych 

TRANSMISJE TV ORAZ INTERNETOWE

1. Mistrzostwa Świata

2. Mistrzostwa Europy

3. Halowe Mistrzostwa Świata

4. Halowe Mistrzostwa Europy

5. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski

6. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski U18 U20

7. PZLA Mistrzostwa Polski U20

8. PZLA Mistrzostwa Polski U23

9. PZLA Mistrzostwa Polski

10. Memoriał Janusza Kusocińskiego

11. Międzynarodowe i krajowe mityngi lekkoatletyczne

SAMPLING
• oferujemy działania promocyjne 

skierowane na klientów sponsora,  
m.in bilety na najważniejsze wydarzenia 
lekkoatletyczne w Polsce do wykorzystania 
przez sponsora, spotkania z gwiazdami 
lekkiej atletyki

HOSPITALITY
• realizujemy działania promocyjne 

skierowana na pracowników sponsora

• organizujemy imprezy sportowe  
dla naszych klientów



ZŁOTE LATA  
POLSKIEJ LEKKOATLETYKI

2018



MISTRZOSTWA EUROPY - BERLIN 2018 
Polska z 12 medalami (7 złotych, 4 srebrne, 1 brązowy) zajęła drugie miejsce w tabeli medalowej. 
Pod względem ilości krążków reprezentacja Polski uplasowała się na trzecim miejscu za Niemcami 
oraz Brytyjczykami. 

ZŁOTE LATA POLSKIEJ  
LEKKOATLETYKI
• wyniki osiągane przez naszych zawodników w ostatnich 2 latach są jednymi  

z najlepszych w blisko 100 - letniej działalności Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.



IAAF HALOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA 
- BIRMINGHAM 2018
17. IAAF Halowe Mistrzostwa Świata Polska kończy z pięcioma medalami i znakomitym trzecim 
miejscem w klasyfikacji medalowej. Poprzednio z taką ilością medali lekkoatleci wracali z halo-
wych mistrzostw świata w 1999 r.

W międzynarodowych zawodach mistrzowskich  
w latach 2015 - 2017   

polscy lekkoatleci zdobyli

118 MEDALI
Trzy z nich to dorobek letnich Igrzysk Olimpijskich  

w RIO DE JANEIRO



NASZE GWIAZDY



Małgorzata Hołub-Kowalik  
złota medalistka ME,  

sztafeta 4x400m 

Iga Baumgart-Witan
złota medalistka ME,  

sztafeta 4x400m 

Patrycja Wyciszkiewicz 
złota medalistka ME,  

sztafeta 4x400m 

Justyna Święty-Ersetic 
złota medalistka ME,  

400m ; złota medalistka,  
sztafeta 4x400m

Wojciech Nowicki 
złoty medalista ME,  

rzut młotem

Michał Haratyk
złoty medalista ME, 

pchnięcie kulą

Paulina Guba
złota medalistka ME, 

pchnięcie kulą

Marcin Lewandowski
srebrny medalista ME, 

1500m

Anita Włodarczyk
złota medalistka ME,  

rzut młotem

Joanna Fiodorow
brązowa medalistka ME, 

rzut młotem

Sofia Ennaoui
srebrna medalistka ME, 

1500m

Adam Kszczot
złoty medalista ME,  

800m

Paweł Fajdek
srebrny medalista ME,  

rzut młotem

Konrad Bukowiecki
srebrny medalista ME, 

pchnięcie kulą

MEDALIŚCI MISTRZOSTW EUROPY  
BERLIN 2018



NASZE CELE 



CELE  
POLSKIEGO 
ZWIĄZKU  
LEKKIEJ  
ATLETYKI

SPORT  
WYCZYNOWY • przygotowanie zawodników kadry 

narodowej do udziału w igrzyskach 
olimpijskich 

• przygotowanie i udział w mistrzostwach 
świata i Europy 

SPORT  
MŁODZIEŻOWY • szkolenie kadr w kategoriach 

młodzieżowych

• przygotowanie i udział akademickiej 
reprezentacji Polski w uniwersjadach  
oraz akademickich mistrzostwach świata 

• przygotowanie i udział reprezentacji Polski 
w zawodach międzynarodowych  
w kategoriach juniorów i młodzieżowców

CELE  
PROGRAMU 
LEKKOATLETYKA  
DLA KAŻDEGO!

SPORT  
POWSZECHNY • zwiększenie aktywności fizycznej w różnych 

grupach społecznych i środowiskowych

• kształtowanie zdrowego stylu życia 

• promowanie rozwoju lekkoatletyki

• promowanie prozdrowotnych, 
wychowawczych i edukacyjnych wartości  
sportu

CELE DŁUGOFALOWE PZLA 
Organizacja: 

• mistrzostw Europy w 2022 roku 
• mistrzostw świata w latach 2023 – 2025 roku
• międzynarodowych mityngów lekkoatletycznych ze światowa obsadą 2019 - 2025



ZAPRASZAMY NA  
NASZE STRONY INTERNETOWE

www.pzla.pl

www.reprezentacjabiegowa.pl

www.lekkoatletykadlakazdego.pl

www.kusocinski.pzla.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI

ul. Mysłowicka 4
01-612 Warszawa

Sebastian Chmara
Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
sebastian.chmara@pzla.pl
607 136 005

Tomasz Majewski
Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

tomasz.majewski@pzla.pl


