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Uchwała nr 24/2017 

Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 

z dnia 18.08.2017 roku 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wizerunku członka kadry narodowej w 

lekkiej atletyce w stroju reprezentacji kraju 

 

 

§ 1. 

 

Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia z 

dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1463, z późn. zm.) 

oraz § 25 pkt 7 Statutu Związku, niniejszym uchwala i przyjmuje przepisy wyznaczające 

zakres uprawnienia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki do wykorzystywania wizerunku 

członków kadry narodowej w lekkiej atletyce w stroju reprezentacji kraju – „Regulaminu 

korzystania z wizerunku członka kadry narodowej w lekkiej atletyce w stroju reprezentacji 

kraju” o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały nr 24/2017 Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z dnia 

18.08.2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wizerunku członka kadry 

narodowej w lekkiej atletyce w stroju reprezentacji kraju 

 

 

REGULAMIN 
 

KORZYSTANIA Z WIZERUNKU CZŁONKA KADRY NARODOWEJ W 

 LEKKIEJ ATLETYCE W STROJU REPREZENTACJI KRAJU  

 

§ 1. 

[Przedmiot Regulaminu] 

 

Regulamin określa zakres wykorzystania w celach gospodarczych Polskiego Związku Lekkiej 

Atletyki wizerunku zawodnika – Członka Kadry Narodowej w lekkiej atletyce, w stroju 

reprezentacji kraju oraz innych praw osobistych Członka Kadry Narodowej i inne 

uprawnienia związane z wykorzystaniem przez Związek tych praw Członka Kadry 

Narodowej. 

 

§ 2. 

[Definicje] 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

 

1) „Członku Kadry Narodowej” – rozumie się przez to zawodnika zakwalifikowanego 

do kadry narodowej w lekkiej atletyce (którejkolwiek z dyscyplin wchodzących  

w zakres tego sportu), który złożył oświadczenie o przyjęciu powołania, do dnia jego 

odwołania przez PZLA (utraty statusu Członka Kadry Narodowej); 

2) „Ustawie o sporcie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 25 czerwca 2010 roku o 

sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1463, z późn. zm.); 

3) „Zawodach sportowych” – rozumie się przez to imprezę sportową - zarówno na 

terytorium Rzeczpospolitej Polski jak i poza jej terytorium - w której bierze udział 

Członek Kadry Narodowej, jako reprezentanci kraju;  

4) „Związku” lub „PZLA” – rozumie się przez to Polski Związek Lekkiej Atletyki z 

siedzibą w Warszawie, posiadający status polskiego związku sportowego w sporcie 

lekkoatletycznym, w rozumieniu art. 7 Ustawy o sporcie; 

 

§ 3. 

[Prawo Związku do wizerunku Członka Kadry Narodowej]  

 

1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy o sporcie: 

 

1) Członek Kadry Narodowej udostępnia PZLA, na zasadach wyłączności, swój 

wizerunek w stroju reprezentacji kraju; 

2) Związek jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów 

gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez niniejszy Regulamin oraz właściwe 

regulaminy międzynarodowych federacji działających w sporcie lekkoatletycznym. 

 

2. W związku z powyższym PZLA nabywa nieodpłatnie i na zasadach wyłączności 

uprawnienie do wykorzystania wizerunku Członka Kadry Narodowej, z chwilą 
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przystąpienia danego zawodnika do tej kadry, bez konieczności składania przez niego 

jakiegokolwiek odrębnego oświadczenie w tym zakresie. 

 

3. Wizerunek Członka Kadry Narodowej obejmuje wizerunek w stroju reprezentacji kraju, 

imię i nazwisko, pseudonim, głos i podobiznę. 

 

§ 4. 

[Strój reprezentacji kraju] 

 

Za strój reprezentacji kraju, o którym mowa w art. 14 Ustawy o sporcie i w niniejszym 

Regulaminie uznaje się każdy strój udostępniony Członkowi Kadry Narodowej przez PZLA, 

w tym strój sportowy, jak również treningowy oraz jakikolwiek inny strój (w szczególności 

tzw. strój casualowy lub strój formalny), na którym umieszczono jakiekolwiek oznaczenia 

(np. logotypy, znaki towarowe) dotyczące PZLA, bądź sponsorów lub partnerów PZLA, bądź 

kadry narodowej w lekkiej atletyce. 
 

§ 5. 

[Zakres wykorzystania wizerunku i innych praw Członka Kadry Narodowej przez 

Związek] 

 

1. PZLA jest uprawniony do korzystania z praw określonych w § 3 niniejszego Regulaminu 

do swoich celów gospodarczych, w następującym zakresie: 

  

1) na obszarze całego świata, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych;  

 

2) przez czas nieoznaczony, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych (także po utracie 

statusu Członka Kadry Narodowej przez danego zawodnika);  

 

3) we wszelkich działaniach mających na celu informowanie, prezentację, promocję, 

reklamę, realizację celów marketingowych lub innych celów gospodarczych PZLA lub 

kadry narodowej, w szczególności w związku z reklamą, sponsoringiem, product 

placement, działaniami public relations, promocją sprzedaży, oznaczaniem lub 

identyfikacją produktów lub usług;  

 

4) na wszelkich polach eksploatacji istniejących w chwili przyjęcia niniejszego 

Regulaminu lub mogących powstać w przyszłości, w tym w szczególności na 

następujących polach eksploatacji:  

 

a) utrwalenie wizerunku wszelkimi technikami, niezależnie od standardu, systemu 

lub formatu, w szczególności utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań video lub audio, 

zapisów w formie cyfrowej;  

 

b) zwielokrotnianie utrwalonego wizerunku przy użyciu wszelkich technik, 

niezależnie od standardu, systemu lub formatu, w dowolnej ilości nakładów, w 

szczególności za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, 

reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik cyfrowych;  

 

c) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginałów lub egzemplarzy 

przedmiotów lub innych nośników zawierających utrwalony wizerunek, w tym 
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wydawanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, promocyjnych, 

reklamowych lub marketingowych; 

 

d) wprowadzenie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla 

potrzeb ich eksploatacji, umieszczenie w sieci Internet oraz w sieciach 

wewnętrznych typu Intranet;  

 

e) rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku, w inny sposób niż określony w pkt 3 i 

4 powyżej, w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie (w szczególności nadawanie za pomocą wizji przewodowej lub 

bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie 

od standardu, systemu lub formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity) 

lub reemitowanie (w szczególności poprzez retransmisję przewodową lub 

bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za 

pośrednictwem satelity), a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

 

2. PZLA jest uprawniony do udzielania licencji, upoważnień, zezwoleń, zgód, itp. na 

wykorzystywanie wizerunków Członków Kadry Narodowej, w zakresie określonym w 

ust. 1 powyżej, także osobom trzecim, w szczególności podmiotom, z którymi PZLA w 

związku ze swoją działalnością zawiera umowy, zwłaszcza sponsorom i partnerom PZLA 

lub kadry narodowej.  

 

 


