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Kielce, 10 lipca 2018 roku 



Regulaminu Zespołu Roboczego 

ds. opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji 

obiektów piłkarskich 

 

1. Zespół Roboczy ds. opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji 

obiektów piłkarskich (zwany dalej Zespołem) liczy od 3 do 5 osób. 

2. W skład Zespołu wchodzi Kierownik, sekretarz oraz członkowie, których  powołuje Zarząd 

Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa 

na Obiektach Piłkarskich. 

3. W składzie Zespołu należy uwzględnić przedstawicieli: Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 

Piłkarskich, Wydziału Gier oraz Komisji ds. Licencji klubowych. 

4. Pracami Zespołu kieruje Kierownik zespołu. 

5. Posiedzenia Zespołu zwołuje się w przypadku złożenia przez Inwestora pisemnego wniosku dot. 

wydania opinii w zakresie uzgadniania projektu budowy, przebudowy lub modernizacji obiektu 

piłkarskiego – stadionu.  

6. Posiedzenia Zespołu są protokółowane przez Sekretarza, którym jest pracownik etatowy Związku. 

7. Zespół ds. opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji obiektów 

piłkarskich funkcjonuje w strukturze Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich,  

a bezpośredni nadzór nad pracą zespołu sprawuje  Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa na 

Obiektach Piłkarskich. 

8. Proces uzgadniania może być prowadzony zespołowo lub przez wyznaczoną osobę i przebiega 

następująco:  

a) inwestor, właściciel lub przedstawiciel biura projektowego nawiązuje kontakt z Kierownikiem 

Zespołu celem uzgodnienia dokumentacji jaka ma być przedłożona do uzgodnienia oraz składa 

wniosek dot. uzgodnienia; 

b) przed rozpoczęciem procesu uzgodnienia projektu budowy lub modernizacji wnioskodawca 

przedkłada Komisji dowód wpłaty, o której mowa w pkt. 9; 

c) po zapoznaniu się z dokumentacją w wyznaczonym terminie odbywa się posiedzenie Komisji  

z udziałem przedstawiciela inwestora; 

d) w przypadku niezgodności projektu z wymogami wynikającymi z prawa powszechnego lub 

przepisów Związkowych należy zobowiązać inwestora lub jego przedstawiciela do uzupełnienia 

przedłożonego projektu; 

e) w przypadku braku uwag lub uzupełnieniu braków w dokumentacji zostaje wydana opinia, 

która winna być potwierdzona pieczęcią związku oraz podpisami Przewodniczącego Zespołu;  

f) w sytuacji potrzeby wyjazdu przedstawicieli Zespołu na teren modernizowanego obiektu, 

miejsca gdzie będzie prowadzona budowa obiektu lub udziału w spotkaniu organizowanym 

przez inwestora koszty podróży pokrywa Świętokrzyski ZPN.  

9. Po analizie kosztów wynikających z pracy Zespołu ds. opiniowania i uzgadniania projektów 

budowy, przebudowy oraz modernizacji obiektów piłkarskich ustala się następujące stawki 

dotyczące uzgadniania poszczególnych projektów:  

a) budowa obiektu spełniającego wymogi III Ligi - 1500.00 złotych;  



b) modernizacja obiektu spełniającego wymogi III Ligi - 800.00 złotych; 

c) budowa obiektu spełniającego wymogi IV Ligi - 1000.00 złotych;  

d) modernizacja obiektu spełniającego wymogi IV Ligi - 600.00 złotych;  

e) budowa obiektu spełniającego wymogi klasy Okręgowej, niższych klas rozgrywkowych, w tym 

także kluby młodzieżowe - 500,00 złotych; 

f) modernizacja obiektu spełniającego wymogi klasy Okręgowej, niższych klas rozgrywkowych,  

w tym także kluby młodzieżowe - 400.00 złotych.  

g) w sytuacji gdy Inwestorem budowy lub modernizacji obiektu jest Klub Piłkarski będący 

Członkiem Świętokrzyskiego ZPN uzgodnienia projektu jest bezpłatne;  

10.  Opłata, o której mowa w pkt. 9 powinna być wpłacona przez Inwestora lub Biuro Projektowe 

przelewem na konto Świętokrzyskiego ZPN przed zakończeniem procesu uzgadniania projektu tj. 

przed wydaniem opinii; 

11.  Uzgodniony projekt jednoznacznie musi wskazywać do jakiej klasy rozgrywkowej obiekt będzie 

dopuszczony po zakończeniu budowy lub modernizacji.  

12.  Dokumentacja uzgadnianego projektu winna być przekazana do Zespołu w 2 egzemplarzach  

z czego jeden egzemplarz  pozostaje w Świętokrzyskim ZPN. 

13.  Zgodnie z ust. 9 Uchwały III/60 Zarządu PZPN z dnia 30 marca 2016 roku do rozgrywek 

piłkarskich dopuszcza się wyłącznie te stadiony, których projekty budowy, przebudowy lub 

modernizacji zostały uzgodnione zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Uchwale – niniejsze 

zastrzeżeń dotyczy projektów powstałych po wejściu w życie niniejszej Uchwały. 

14.  Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd ŚZPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


