
 
Uchwała nr VIII/130 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie uzgadniania projektów infrastruktury piłkarskiej  
 
Działając na podstawie art. 16a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 
masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm.), w zw. z art. 36 §1 pkt. 24 Statutu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej oraz na podstawie par. 16 ust. 2 pkt 2 lit. e Regulaminu Biura Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, postanawia się, co następuje: 
 

1. Uchwała określa zasady uzgadniania projektów infrastruktury piłkarskiej (dalej „proces 
uzgodnienia”) przez Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury 
PZPN (dalej „Departament”) oraz Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej (dalej „WZPN”). 

2. Do rozgrywek piłkarskich dopuszcza się wyłącznie obiekty, których projekty zostały 
uzgodnione zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale – niniejsze zastrzeżenie 
dotyczy projektów powstałych po wejściu w życie niniejszej uchwały. 

3. Departament uzgadnia projekty: 
1) stadionu, na którym przeprowadzane są zawody w ramach rozgrywek piłki nożnej 

szczebla centralnego ligowej rywalizacji mężczyzn; 
2) stadionu, na którym przeprowadzane są mecze piłki nożnej w rozumieniu ustawy z dnia 

20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych; 
3) hali sportowej oraz hali pneumatycznej, w tym na potrzeby rozgrywek futsalu lub piłki 

plażowej; 
4) centrum treningowego; 
5) obiektu do piłki plażowej; 
6) modernizacji obiektów, o których mowa powyżej (w szczególności remonty i inne zmiany 

w infrastrukturze obiektu). 
4. WZPN uzgadnia projekty obiektów innych niż wymienione w ust. 3. W uzasadnionych 

przypadkach Departament może przekazać uzgodnienie projektu, o którym mowa w ust. 3 
do właściwości wyznaczonego WZPN, jak również przyjąć do uzgodnienia projekt obiektu 
pozostającego we właściwości WZPN. 

5. Przedmiotem procesu uzgodnienia jest uzyskanie przez wnioskodawcę wstępnej opinii 
Departamentu lub właściwego miejscowo WZPN co do spełnienia wymogów licencyjnych 
w zakresie projektowanej infrastruktury obiektu wpływającej na efektywną organizację 
meczów piłki nożnej na przedmiotowym obiekcie. 

6. Proces uzgodnienia stadionu jest uruchamiany na wniosek wnioskodawcy. 
7. Wniosek kierowany do Departamentu jest przesyłany pocztą elektroniczną na adres 

bezpieczenstwo@pzpn.pl. 
8. Wniosek kierowany do Departamentu zawiera: 

1) dane wnioskodawcy; 
2) wskazanie osoby kontaktowej ze strony wnioskodawcy (zalecane jest wyznaczenie 

autora projektu); 
3) opis inwestycji, w szczególności: 

a) określenie charakteru prac zgodnie z ust. 3; 
b) określenie szczegółowego zakresu prac; 
c) określenie pojemności obiektu, jeśli ma znaczenie dla wysokości opłaty (wg tabeli 

w ust. 12); 
4) informację o potrzebie wystawienia faktury i danych do faktury. 

9. Odpowiedź Departamentu na wniosek zawiera: 
1) wyznaczenie osób do przeprowadzenia procesu uzgodnienia; 
2) wyliczenie należnej opłaty; 
3) wskazanie numeru rachunku bankowego do uiszczenia opłaty. 

10. Departament określa szczegółowy zakres procesu uzgodnienia. 
11. Dokumentacja projektowa przesyłana do Departamentu obejmuje w szczególności: 

1) część opisową, zawierającą w szczególności określenie sposobu realizacji kryteriów 
infrastrukturalnych zawartych we właściwych Podręcznikach Licencyjnych PZPN; 

2) część graficzną – w formacie nie mniejszym niż A0, chyba że Departament określi 
mniejszy format. 
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12. Opłaty netto z tytułu uzgodnienia przez Polski Związek Piłki Nożnej wynoszą: 

Rodzaj projektu Liczba miejsc 
dla publiczności 

Stawka netto 

Stadion (budowa lub przebudowa) 1.000–1.999 1.000 zł 

2.000–4.499 2.000 zł 

4.500–10.000 3.000 zł 

10.001–20.000 5.000 zł 

powyżej 20.000 10.000 zł 

Hala sportowa lub hala pneumatyczna (budowa lub 
przebudowa) 

do 299 1.000 zł 

300–999 1.500 zł 

1.000–1.999 2.000 zł 

2.000–4.999 3.000 zł 

powyżej 5.000 5.000 zł 

Centrum treningowe (budowa lub przebudowa) n/d 3.000 zł 

Obiekt do piłki plażowej (budowa, przebudowa lub 
parametry) 

n/d 500–2.000 zł 
w zależności 
od zakresu prac 

Inny obiekt piłkarski podlegający właściwości PZPN n/d 500–2.000 zł 
w zależności 
od zakresu prac 

Modernizacja obiektów, o których mowa powyżej n/d 500–2.000 zł 
w zależności 
od zakresu prac 

 
13. W przypadku zbiegu różnych rodzajów uzgodnienia w ramach jednego procesu 

uzgodnienia pobiera się jedną, najwyższą opłatę. W przypadku zbiegu, o którym mowa 
w ust. 4 pobiera się jedną, niższą opłatę lub odstępuje się od pobierania opłaty, jeżeli w 
chwili zgłoszenia projektu do uzgodnienia dany WZPN nie przewiduje opłat z tego tytułu. 

14. Istnieje możliwość uzgodnienia inwestycji na etapie koncepcji przedprojektowej za opłatą 
w wysokości 50% stawki, o której mowa w ust. 12. W tym przypadku wysokość opłaty za 
uzgodnienie projektu, opracowanego na podstawie uzgodnionej koncepcji, wynosi 50% 
stawki, o której mowa w ust. 12. 

15. Opłaty, o których mowa w ust. 12 uiszczane są na rachunek bankowy PZPN najpóźniej 
w ciągu 7 dni od chwili uruchomienia procesu uzgodnienia. Wniesione opłaty nie podlegają 
zwrotowi. 

16. Wnioskodawca przedkłada w procesie uzgodnienia co najmniej dwa egzemplarze 
uzgadnianej dokumentacji. Po zakończeniu procesu uzgodnienia dokumentację wydaje się 
wnioskodawcy. Jeden egzemplarz dokumentacji zachowuje się w archiwum Departamentu 
wraz z pokwitowaniem odbioru uzgodnionej dokumentacji przez wnioskodawcę. 

17. Opłaty, o których mowa w ust. 12, przeznaczane są przez PZPN na organizację szkoleń 
i warsztatów poświęconych tematyce organizacji i bezpieczeństwa meczów piłki nożnej 
oraz infrastruktury stadionowej. 

18. Zobowiązuje się WZPN do powołania zespołów roboczych ds. uzgadniania projektów 
infrastruktury piłkarskiej. 

19. Wniosek kierowany do WZPN przesyłany jest drogą elektroniczną na adres biura 
właściwego miejscowo WZPN, dostępny na jego oficjalnej stronie internetowej. 
Szczegółową procedurę uzgodnienia oraz wysokość opłat określa właściwy organ WZPN. 

20. WZPN określa szczegółowy zakres procesu uzgodnienia przy uwzględnieniu właściwych 
przepisów PZPN, w szczególności kryteriów infrastrukturalnych zawartych we właściwych 
Podręcznikach Licencyjnych PZPN. 

21. Zobowiązuje się WZPN do corocznego przesyłania do Departamentu ewidencji 
uzgodnionych obiektów. 

22. Traci moc uchwała nr III/60 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa 
i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 
do opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów. 
Uzgodnienia dokonane na podstawie tej uchwały zachowują ważność. 

23. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 


