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1. Zarząd PZBad 

Zarząd wybrany przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Badmintona w dniu  

6 października 2012 r. ukonstytuował się i pracuje w następującym składzie: 

Marek Krajewski – prezes 

Arkadiusz Kawecki – wiceprezes 

Zbigniew Wojciechowski – wiceprezes 

Piotr Kalinkowski – członek zarządu  

Mirosław Adamczyk – członek zarządu 

Jarosław Kurkowski – członek zarządu 

 

2. Wstęp 

Sprawozdanie obejmuje okres od ostatniego Krajowego Zjazdu Delegatów do 01.12.2016. W tym 

okresie Zarząd PZBad kontynuował realizację założonych celów oraz misję „Badminton Sportem 

Powszechnym”. 

W ostatnim roku byliśmy świadkami wielu wyjątkowych badmintonowych wydarzeń i był on szczególny 

pod względem rozwoju i promocji dyscypliny w Polsce. Niezwykłych emocji dostarczyli nam nasi 

reprezentanci podczas Olimpiady w Rio de Janeiro, z której TVP przeprowadziła największą w historii 

naszego kraju transmisję badmintona. Zorganizowaliśmy Narodowy Dzień Badmintona na PGE 

Narodowym, który był bezprecedensowym wydarzeniem w skali światowej. Po ponad dwuletnich 

staraniach, od stycznia 2017 będzie funkcjonował profesjonalny centralny ośrodek badmintona w 

Pruszkowie z docelowo 10 kortami i pełną dostępnością. Po raz pierwszy w historii nasza kadra 

juniorów wzięła udział w Mistrzostwach Świata Juniorów prezentując się na dobrym poziomie. 

Bartłomiej Mróz został okrzyknięty najlepszym europejskim parabadmintonistą roku. Przekroczyliśmy 

w tym roku liczbę 1000 przeszkolonych nauczycieli w programie Shuttle Time. 

Analogicznie do lat poprzednich również w ciągu ostatniego roku związek wielokrotnie występował do 

Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznanie dodatkowych środków na szkolenie. Efektem tego 

działania było otrzymanie w roku 2016 dodatkowych środków w wysokości: a. umowa budżetowa: 

350 tys. zł; b. umowa funduszowa: 255 tys. zł. Pozwoliło to na zwiększenie ilości startów 

zawodników w turniejach zagranicznych jak również ilości konsultacji szkoleniowych oraz zgrupowań. 
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Dla porównania dotacje budżetowe w ostatnich latach wynosiły: 

Rok Umowa budżetowa FRKF 

2016 
Po dofinansowaniu: 2.269 tys. zł 
Początkowo:            1.919 tys. zł 

Po dofinansowaniu: 1.217 tys. zł 
  Początkowo:               962 tys. zł 

2015 
Po dofinansowaniu: 1.375 tys. zł 
Początkowo:            1.375 tys. zł 

Po dofinansowaniu: 1.676 tys. zł 
Początkowo:            1.443 tys. zł 

2014 
Po dofinansowaniu: 1.367 tys. zł 
Początkowo:            1.295 tys. zł 

Po dofinansowaniu: 1.435 tys. zł 
Początkowo:            1.078 tys. zł 

2013 1.317 tys. zł 1.475 tys. zł 

2012 2.153 tys. zł 695 tys. zł 

2011 2.057 tys. zł 731 tys. zł 

W roku 2015 poprawiła się znacznie kondycja finansowa związku. Udało nam się wygenerować zysk z 

działalności statutowej w kwocie 12.845,71 zł w porównaniu do straty 55.730,33 zł jaką mieliśmy w 

roku 2014. Wstępne szacunki finansowe za rok 2016 wskazują na to, że będzie to jeszcze lepszy rok 

niż 2015 bo zysk z działalności statutowej powinien wzrosnąć do minimum 46.000 zł. 

 

3. Sprawozdanie z działalności w obszarze administracji 

3.1. Zatrudnienie 

22.02.2016 na stanowisko Przewodniczącego Wydziału Gier Polskiego Związku Badmintona 

został powołany Pan Rafał Glinicki. Do obowiązków Przewodniczącego Wydziału Gier należy 

przede wszystkim prowadzenie spraw związanych ze współzawodnictwem sportowym oraz spraw 

sędziowskich. 

10.05.2016 na stanowisko Sekretarza Generalnego został powołany Pan Piotr Kalinkowski. 

Od sierpnia 2016 obowiązki Marleny Szkudlarczyk na stanowisku Specjalisty ds. Public Relations 

przejął Emil Chrzanowski. 

3.2. Wnioski/Umowy ministerialne 

Zarząd wyraził akceptację dla poniższych wniosków/umów, jakie zostały przygotowane i złożone 

przez pracowników Biura PZBad w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Na ich podstawie nastąpiło 

finansowanie dyscypliny w 2016r. 
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3.2.1. Obowiązujące umowy z ministerstwem, MKOL/PKOL 

a) Umowa budżetowa – sport wyczynowy nr 2016/0055/0062 

b) Umowa budżetowa – sport niepełnosprawnych nr 2016/0122/0062 

c) Umowa z FRKF – szkolenie indywidualne i grupowe nr 2016/0011/2438 

d) Umowa z FRKF – sport niepełnosprawnych nr 2016/0006/0004  

e) Solidarność olimpijska – rozwój narodowych struktur sportowych 

f) Stypendium MKOL dla Michała Rogalskiego w związku z przygotowaniami do IO (do 

04.2016). 

g) Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży – 2016/0213/2438 

3.2.2. Posiedzenia zarządu, uchwały 

Zarząd PZBad w przeciągu ostatniego roku spotykał się 4 razy na posiedzeniach zarządu i 

podjęto 24 uchwały. Członkowie zarządu są ze sobą w stałym kontakcie, konsultacje i uchwały 

podejmowane są na bieżąco. 

3.2.3. Konsultacje 

Na bieżąco konsultowane są i wprowadzane są zmiany regulaminów wewnątrzzwiązkowych 

oraz regulaminu sportowego. Prowadzone są konsultacje ze środowiskiem w celu tworzenia 

możliwie jak najlepszych regulaminów umożliwiających podniesienie poziomu sportowego, 

popularyzację i powszechność dyscypliny. Nowy regulamin sportowy został przygotowany 

przez Radę Trenerów i funkcjonuje od obecnego sezonu. 

 

4. Sprawozdanie z działalności w obszarze sportowym 

4.1. Umowa budżetowa 

W okresie I-XI 2016 szkoleniem centralnym w ośrodku w Warszawie zostało objętych łącznie 12 

zawodników KN Elity.  

Imienny wykaz zawodników KNE objętych szkoleniem centralnym: Robert Mateusiak, Przemysław 

Wacha, Adam Cwalina, Wojciech Szkudlarczyk, Łukasz Moreń, Michał Rogalski, Adrian Dziółko, 
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Nadieżda Zięba, Aneta Wojtkowska, Paweł Pietryja, Mateusz Dubowski, Anna Narel - Ościłowicz 

(do końca maja 2016) oraz sparing-partner Michał Łogosz. 

4.1.1. Realizacja szkolenia zawodników Elity  

Szkolenie zawodników KN Elity w badmintonie odbywa się w oparciu o ośrodek stacjonarny w 

Warszawie przy wykorzystaniu obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz klubu 

„Kahuna”, który stanowi miejsce rezerwowe. Treningi odbywają się 2 razy dziennie przez 5 dni w 

tygodniu. Szkolenie prowadzi obecnie 2 trenerów: Jacek Hankiewicz (trener główny) oraz Dariusz 

Zięba (asystent trenera głównego). W okresie 1.01-31.07 sztab szkoleniowy poszerzony został o 

trenera zagranicznego Anthonego Clarka, który pomagał w przygotowaniu zawodników KNE do 

IO 2016 oraz startów w pozostałych zawodach mistrzowskich (DME, ME), jak również innych 

zawodach zagranicznych. 

Opiekę fizjoterapeutyczną nad zawodnikami ośrodka centralnego w Warszawie pełnią 

specjaliści z gabinetu fizjoterapii: „FizjoClub”. Zakres usług obejmuje fizjoterapię, masaże oraz 

treningi funkcjonalne. 

Opiekę trenerską nad zawodnikami w zakresie przygotowania fizycznego sprawuje Paweł 

Gasser. 

Jeden raz tygodniowo zawodnicy korzystają z odnowy biologicznej zapewnionej w ramach 

współpracy z Warszawianką Park Wodny. 

Zawodnicy zostali wyposażeni w suplementy diety oraz odżywki, częściowe wyżywienie, jak 

również uzyskali dopłaty do zakwaterowania. 

Ośrodek w Warszawie stale doposażany jest w sprzęt specjalistyczny i sportowy. 

Szkolenie w okresie od stycznia do listopada przebiegało bez zakłóceń. Poza 

przeciążeniowymi kontuzjami, które nie wyłączały zawodników na dłuższy czas ze szkolenia,  

kontuzja Michała Rogalskiego spowodowała blisko 4-miesięczną przerwę w treningach. Z udziału 

w treningach od początku października wykluczony jest Adrian Dziółko, który zostanie poddany 

zabiegowi operacyjnemu. Szacujemy, że zawodnik wznowi treningi za około 4-5 miesięcy w 

zależności od postępów w rehabilitacji. Po zakończonym okresie kwalifikacji olimpijskiej, z dniem 

1.06 ze szkolenia w Warszawie zrezygnowała Anna Narel – Ościłowicz. 

Wszyscy zawodnicy przechodzą regularne badania okresowe kwalifikujące ich do 

uczestnictwa w treningach. 

Poza dwoma ciągłymi zgrupowaniami w Warszawie, zawodnicy wzięli udział w jednej 

konsultacji zagranicznej w Anglii, zgrupowaniu szkoleniowym w Zgierzu, wystartowali w 33 

turniejach zagranicznych, w tym 3 imprezach mistrzowskich (DME w Rosji, ME we Francji i IO w 

Brazylii). 

W maju 2016 zakończył się okres kwalifikacji do IO 2016. Zakładany cel wywalczenia 2-4 

kwalifikacji został zrealizowany. W IO 2016 Polskę reprezentowali: Adrian Dziółko w grze 
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pojedynczej mężczyzn, Adam Cwalina/Przemysław Wacha w grze podwójnej mężczyzn oraz 

Robert Mateusiak/Nadieżda Zięba w grze mieszanej. Przepustki na IO w Rio de Janeiro nie 

zdołała wywalczyć Anna Narel – Ościłowicz. Najwyżej sklasyfikowany (na miejscu 5-8) na IO 

został mikst Mateusiak/Zięba. Poza IO zawodnicy KNE wzięli jeszcze udział w ME we Francji oraz 

DME w Rosji. W pierwszej z imprez najlepiej zaprezentował się debel Cwalina/Wacha uzyskując 

miejsce 5-8. Taki sam wynik w rywalizacji drużynowej uzyskała nasza męska reprezentacja w 

DME. 

Na wniosek PZBad, zawodnik Mateusz Dubowski został zakwalifikowany przez Badminton 

Europe na konsultację selekcyjną (Dania, 5-9.12) mającą na celu wywalczenie kwalifikacji do BE 

Centre of Excellence, którego otwarcie planowane jest na drugą połowę 2017 roku. 

4.1.2. Ranking zawodników BWF 

Obecne miejsca rankingowe zawodników KN Elity przedstawiają się następująco (na 

podstawie średniej z 10 turniejów, stan 14.11): 

MS – A.Dziółko (69), M.Rogalski (146) – spadek po przerwie spowodowanej kontuzją, 

M.Dubowski (203); 

WS – A.Narel (130) – zakończyła szkolenie w Ośrodku w Warszawie oraz starty 

międzynarodowe; 

MD – A.Cwalina/P.Wacha (24) – para zakończyła wspólne starty, Ł.Moreń/M.Bochat 

(80) – para zakończyła wspólne starty, W.Szkudlarczyk/P.Pietryja (82) – para 

zakończyła wspólne starty, A.Cwalina/M.Bochat (159 – 4 turnieje) – para na etapie 

testowania zestawienia, Ł.Moreń/W.Szkudlarczyk (173 – 4 turnieje) – powrót do 

zestawienia; 

WD – A.Wojtkowska/M.Witek (402 – 2 turnieje)  

XD – R.Mateusiak/N.Zięba (18), P.Pietryja/A.Wojtkowska (62) 

4.1.3. Wyniki w rywalizacji międzynarodowej 

6 złotych, 6 srebrnych 7 brązowych medali 

 

4.1.4. Wyniki w imprezach mistrzowskich 

DME – 5-8 m-ce 

ME – MS 9-16 m-ce (A.Dziółko), 33-64 m-ce (M.Rogalski); WS 33-64 m-ce (A.Narel); MD 5-8 

m-ce (A.Cwalina/P.Wacha), 17-32 m-ce (M.Bochat/Ł.Moreń); XD 17-32 m-ce x 2 

(R.Mateusiak/N.Zięba; P.Pietryja/A.Wojtkowska)  

IO – XD 5-8 m-ce (R.Mateusiak/N.Zięba); MS 33-41 m-ce (A.Dziółko); MD 13-16 m-ce 

(A.Cwalina/P.Wacha) 
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4.2. Umowy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) 

W ramach projektu realizowane jest szkolenie indywidualne (KN U17-23) oraz grupowe (OSSM 

W-wa, OSSM/SMS Białystok, SMS Głubczyce). Łączna liczba zawodników objętych programem 

wynosi 84. 

Ze względu na brak perspektyw rozwoju oraz zbyt małe nabory do placówki, z dniem 30.06.2016 

wygaszono działalność SMS Głubczyce. 

Dzięki uzyskaniu dodatkowych środków z MSiT nasza kadra juniorów po raz pierwszy w 

historii wzięła udział w Mistrzostwach Świata Juniorów, które w tym roku zostały rozegrane 

w Hiszpanii. 

4.2.1. Szkolenie grupowe: 

a) OSSM Warszawa: 8 zawodników (pierwsze półrocze), 9 zawodników (drugie półrocze), 

trener koordynator – Jacek Hankiewicz, asystent trenera – Dariusz Zięba; 2 półroczne 

zgrupowania w formie stacjonarnej, dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia, 

opieka fizjoterapeutyczna, trener przygotowania fizycznego, suplementacja, 1 raz 

tygodniowo – odnowa biologiczna; 

b) OSSM/SMS Białystok: 16 zawodników - pierwsze półrocze, 19 zawodników - drugie 

półrocze; trener koordynator – Paweł Lenkiewicz, asystent trenera - Marcin Dernoga; 2 

półroczne zgrupowania szkoleniowe w formie stacjonarnej, opieka fizjoterapeutyczna, 

suplementacja, dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia dla uczniów SMS; W 

grudniu 2016 została oddana do użytku nowa hala badmintonowa w Białymstoku, co 

dodatkowo poprawi poziom szkolenia. 

c) SMS Głubczyce: 7 zawodników – pierwsze półrocze, trener koordynator – Bożena 

Haracz, 1 półroczne zgrupowanie szkoleniowe. 

4.2.2. Szkolenie indywidualne: 

KN U17-23: 78 zawodników; 30 turniejów międzynarodowych oraz 3 imprezy mistrzowskie -  

ME U17, ME U15; MŚJ; 11 zgrupowań i konsultacji szkoleniowych. 

4.2.3. Wyniki w rywalizacji międzynarodowej zawodników KN U17-19: 

6 złotych, 5 srebrnych, 14 brązowych medali 

4.2.4. Wyniki w rywalizacji międzynarodowej zawodników KN U23: 

2 brązowe medale 
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4.2.5. Wyniki w imprezach mistrzowskich: 

ME U17:  

Drużynowo 9-16;  

Indywidualnie:  

MS 65-128 m-ce (A.Szolc), 17-32 m-ce (T.Malik), 33-64 m-ce (R.Cybulski);  

WS 9-16 m-ce (W.Adamek), 33-64 m-ce (A.Felska), 17-32 m-ce (W.Dąbczyńska);  

MD 17-32 m-ce (R.Cybulski/A.Szolc), 33-64 m-ce (B.Gałązka/M.Matusz);  

WD 5-8 m-ce (W.Dąbczyńska/A.Goszczyńska), 9-16 m-ce (W.Adamek/I.Pajek);  

XD 9-16 m-ce (R.Cybulski/W.Dąbczyńska), 33-64 m-ce (Ł.Cimosz/K.Szubert), 17-32 m-ce 

(R.Wróbel/I.Pajek) 

ME U15:  

MS 9-16 m-ce (Ł.Cimosz), 17-32 m-ce (M.Matusz);  

WS 17-32 m-ce (A.Duda), 33-64 m-ce (K.Szubert);  

MD 5-8 (B.Gałązka/M.Matusz);  

WD 9-16 m-ce (Z.Jankowska/A.Duda);  

XD 5-8 m-ce (Ł.Cimosz/K.Szubert), 33-64 m-ce (B.Gałązka/Z.Jankowska) 

MŚJ:  

Drużynowo 15 m-ce;  

Indywidualnie:  

WS 33-64 (W.Dąbczyńska);  

MS 65-128 m-ce x 2 (R.Cybulski, M.Kikosicki);  

MD 9-16 m-ce (P.Śmiłowski/R.Cybulski);  

WD 33-64 m-ce (W.Dąbczyńska/A.Goszczyńska);  

XD 65-128 m-ce x 3 (P.Śmiłowski/M.Świerczyńska, R.Cybulski/W.Dąbczyńska, 

M.Kikosicki/A.Goszczyńska) 

4.2.6. Ranking wybranych zawodników (14.11): 

Ranking BWF – na podstawie średniej z 10 turniejów: 

MS 236 m-ce (M.Świerczyński), 381 m-ce (M.Biernacki), 523 m-ce (K.Jakowczuk), 822 m-ce 

(M.Nowak);  

WS 480 m-ce (W.Grudzina – 1 turniej); 

MD 159 m-ce (M.Bochat/A.Cwalina) – para w trakcie testowania zestawienia, 210 m-ce 

(K.Jakowczuk/M.Nowak – 6 turniejów), 228 m-ce (M.Biernacki/P.Szydłowski – 5 turniejów); 

WD 402 m-ce (M.Witek/A.Wojtkowska – 2 turnieje); 

XD 360 m-ce (P.Szydłowski/M.Witek – 4 turnieje).   
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Ranking juniorski BWF – na podstawie średniej z 7 turniejów: 

MS 32- m-ce (M.Kikosicki), 68 m-ce (R.Cybulski), 99 m-ce (A.Szolc); 

WS 48 m-ce (W.Dąbczyńska), 58 m-ce (K.Władzińska – kontuzja); 

MD 14 m-ce (P.Śmiłowski), 41 m-ce (A.Szolc), 43 m-ce (R.Cybulski), 68 m-ce (M.Kikosicki), 

100 m-ce (P.Kopeć, B.Markiewicz); 

WD 42 m-ce (W.Dąbczyńska, A.Goszczyńska), 65 m-ce (M.Świerczyńska), 71 m-ce (Z.Glijer); 

XD 9 m-ce (M.Świerczyńska, P.Śmiłowski), 35 m-ce (W.Dąbczyńska), 44 m-ce (R.Cybulski), 

85 m-ce (A.Goszczyńska); 

 

Ranking U17 BE - od sezonu 2016/17 obowiązującym rankingiem dla kategorii wiekowej 

juniora młodszego jest ranking BE U17, który oparty jest na podstawie średniej z 7 turniejów; 

większość polskich zawodników nie ma jeszcze maks. liczby startów branych do kalkulacji: 

MS 22 m-ce (Ł.Cimosz), 62 m-ce (M.Matusz); 

WS 77 m-ce (Z.Parysz), 87 m-ce (K.Szubert); 

MD 43 m-ce (B.Gałązka, M.Matusz); 

WD 63 m-ce (Z.Parysz, M.Kulska); 

XD 31 m-ce (Ł.Cimosz), 37 m-ce (K.Szubert). 

4.3.  Projekty z Solidarności Olimpijskiej 

4.3.1. Rozwój Narodowych Struktur Sportowych 

Współpraca z trenerem Anthonym Clarkiem w zakresie: 

 przygotowania zawodników KNE do IO oraz szkolenia zawodników MKN (zgrupowanie 

szkoleniowe w Zgierzu 24-30.07, konsultacja szkoleniowa w Birmingham 17-20.07) 

 szkoleń dla trenerów i instruktorów (Bieruń 25-26.06, Warszawa 10-11.09) 

4.3.2. Stypendium Olimpijskie Michała Rogalskiego (1.01-30.04) 

Dofinansowanie szkolenia M.Rogalskiego (dofinansowanie do zakwaterowania, odnowy 

biologicznej, wyjazdów na turnieje, psycholog, dietetyk, sprzęt sportowy). 

 

LICZBA ODBYTYCH TURNIEJÓW MIĘDZYNARODOWYCH LICZBA ODBYTYCH ZGRUPOWAŃ/KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH

Rok Elita GRUPY MŁODZIEŻOWE (MKN, KNJ, KNJM, SMS, OSSM) RAZEM

2012 31 15 46

2013 24 11 35

2014 26 25 51

2015 37 30 67

2016 33 32 65

RAZEM 151 113  
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5. Sprawozdanie z działalności w obszarze rozwoju dyscypliny 

5.1. Nowy centralny ośrodek szkolenia 

Po ponad dwuletnich staraniach, od stycznia 2017 będzie funkcjonował centralny ośrodek 

badmintona w Pruszkowie z docelowo 10 kortami i pełną dostępnością. W ośrodku będzie pełne 

zaplecze odnowy biologicznej, siłownia, pokoje do wypoczynku dla zawodników i trenerów. 

5.2. Relacje PZBad z organizacjami światowymi 

W ostatnim roku wzięliśmy udział w oficjalnym spotkaniu z władzami europejskimi w Słowenii, 

(Podcetrtek) w dniach 14-17 kwietnia 2016. 

Uczestnictwo wiceprezesa Arkadiusza Kaweckiego w Europejskim Zjeździe Delegatów (ADM) 

oraz czwartej Europejskiej Gali Nagród. Główne punkty omawiane na zjeździe to: prezentacja 

raportu rocznego Badminton Europe, wybory do władz europejskich, dyskusja nad istotnymi 

tematami dotyczącymi rozwoju badmintona w Europie oraz wymiana doświadczeń. W trakcie 

forum poprzedzającego Europejski Zjazd Delegatów zostały omówione między innymi 

następujące tematy: rozwój para-badmintona w Europie, projekt European High Performance 

Training Center, zakłady w badmintonie, podsumowanie pierwszej Europejskiej Olimpiady 

2015 w Baku, fitminton w teorii i praktyce. W trakcie uroczystej Gali Nagród po raz pierwszy w 

historii wręczono nagrodę dla najlepszego europejskiego parabadmintonisty roku – otrzymał ją 

Bartłomiej Mróz. 

5.3.  Mistrzostwa Europy w kategorii U17 – drugi z czterech europejskich 
mistrzowskich turniejów w Lubinie 

Mistrzostwa Europy w kategorii U17 organizowane w Lubinie były kolejnym spektakularnym 

sukcesem organizacyjnym. Był to po Mistrzostwach Europy Juniorów 2015 kolejny europejski 

turniej rangi mistrzowskiej w Polsce zorganizowany na najwyższym poziomie. Niniejszym 

składamy podziękowania wszystkim osobom koordynującym projekt jako głównym autorom tego 

sukcesu. 

5.4. Shuttle Time 

W roku 2016 kontynuowaliśmy wdrażanie programu Shuttle Time w Polsce. Program 

wprowadziliśmy w województwie pomorskim oraz kontynuowaliśmy go w województwach: 

opolskim, podlaskim oraz mazowieckim. Do chwili obecnej wdrażanie programu Shuttle Time 

zaowocowało poniższymi statystykami (stan na listopad 2016): 

 3 certyfikowanych trenerów 

 82 certyfikowanych tutorów / instruktorów (w tym 12 w 2016) 
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 1041 certyfikowanych nauczycieli (w tym 244 w 2016) 

 7 szkoleń tutorów (w tym 2 w 2016) 

 59 szkoleń nauczycieli (w tym 11 w 2016) 

 województwa w których wdrożono program Shuttle Time od 2013 roku: 

a. podlaskie, świętokrzyskie, mazowieckie, opolskie, pomorskie, pilotaż w dolnośląskim 

 

Status programu Shuttle Time w Europie przedstawia się następująco (stan na listopad 2016): 

 30 krajów w Europie, które do tej pory wdrożyły Shuttle Time (w tym Polska jako jeden z 

pierwszych) 

 Ponad 10.800 certyfikowanych nauczycieli 

 ponad 680 certyfikowanych tutorów 

 62 trenerów 

 17 ekspertów 

 Włochy, Irlandia, Niemcy, Polska i Grecja to 5 czołowych krajów w Europie z największą 

liczbą przeprowadzonych szkoleń Shuttle Time 

5.5. Szkolenia dla trenerów i zawodników 

W ciągu ostatniego roku odbyło się 6 kursów instruktorskich, w których zostało 

przeszkolonych 115 instruktorów. Z ramienia PZBad kursy prowadzili: Jarosław Suwała, 

Adam Załęski i Jacek Hankiewicz. 

14-18.12.2015 – otwarte treningi zawodników KN z trenerem Anthonym Clarkiem w ośrodku 

szkoleniowym w Warszawie dla trenerów i instruktorów 

04-08.01.2016 – otwarte treningi zawodników KN z trenerem Anthonym Clarkiem w ośrodku 

szkoleniowym w Warszawie dla trenerów i instruktorów 

25-29.01 2016 – otwarte treningi zawodników KN z trenerem Anthonym Clarkiem w ośrodku 

szkoleniowym w Warszawie dla trenerów i instruktorów 

24-26.06.2016 – Li-Ning Badminton Conference w Bieruniu, głównym prelegentem 

konferencji organizowanej przez UKS Unia Bieruń był Anthony Clark. W konferencji 

uczestniczyło 25 trenerów z całej Polski. 

10-11.09.2016 – szkolenie trenerskie prowadzone przez Anthonego Clarka w trakcie 

Narodowego dnia Badmintona na PGE Narodowym w Warszawie. W szkoleniu 

uczestniczyło ponad 40 trenerów. 
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5.6. Parabadminton 

Trenerem Kadry Narodowej jest Pan Tomasz Zioło. Fizjoterapeutą Pan Łukasz Baran, który na 

co dzień zajmuje się zawodnikami MMKS Kędzierzyn-Koźle. Nasz czołowy parabadmintonista 

Bartłomiej Mróz odnosi od wielu lat sukcesy na arenach międzynarodowych trenując od ponad 3 

lat w ośrodku centralnym w Warszawie pod okiem trenerów Darka Zięby i Jacka Hankiewicza. 

Jest to ewenement na skalę światową, że zawodnik niepełnosprawny trenuje z kadrą elity. 

Obecny skład kadry narodowej parabadmintona: 

Bartłomiej Mróz  - klasa sportowa SU5, Klub MMKS Kędzierzyn Koźle 

Dariusz Supel – klasa sportowa SL4, Klub  UKS Benica Feniks 

Grzegorz Jednaki - klasa sportowa SS6,  

Maria Bartusz – klasa sportowa SS6, Klub LUKS Viktoria Domecko 

Jakub Sikorski – klasa sportowa WH1, MMKS Kędzierzyn Koźle 

Denis Grzesiuk – klasa sportowa SL4, MMKS Kędzierzyn Koźle 

Katarzyna Ziębik – klasa sportowa SL3, UKSB Milenium Warszawa 

Tomasz Szwedo – klasa sportowa SL3, MKS Imielin 

Starty zawodników finansowane przez PZBad: 

2nd Turkish Parabadminton International 2016 

Czterech zawodników kadry narodowej wzięło udział w turnieju 2nd Turkish Parabadminton 

International 2016, który odbył się w miejscowości Konya w dniach 04-11.04.2016. Bartłomiej 

Mróz zdobył 1 miejsce w grze podwójnej w parze z Ilker Tuzcu, 2 miejsce w grze pojedynczej 

w kategorii SU5 oraz 3 miejsce w grze mieszanej z partnerką Katarzyną Ziębik. Pozostali 

kadrowicze zakończyli turniej na następujących miejscach: Jakub Sikorski: WH1 – m-ce 9-11, 

WH1 WH2 XD – m-ce 5-8; Denis Grzesiuk SL4 MS – m-ce9-12; Katarzyna Ziębik: SL4/SL5 

WS – m-ce 5-8. 

Para-Badminton European Championships 2016 

W dniach 26-30.10.2016 w miejscowości Beek w Holandii odbyły się Mistrzostwa Europy w 

Parabadmintonie. W turnieju wzięło udział 6 naszych kadrowiczów: Bartłomiej Mróz, Maria 

Bartusz, Katarzyna Ziębik, Jakub Sikorski, Denis Grzesiuk oraz Tomasz Szwedo. Nasz 

czołowy zawodnik – Bartłomiej Mróz zdobył srebrny medal w grze pojedynczej oraz złoty 

medal w grze podwójnej (w parze z Ilker Tuzcu – Turcja). Pozostali zawodnicy uplasowali się 

na następujących pozycjach: Maria Bartusz w kategorii SS6: singiel kobiet 3m-ce, gra 

mieszana – 3 m-ce, gra podwójna m-ce 5-6; Denis Grzesiuk w kategorii SL4 gra pojedyncza – 
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m-ce 17-24, SL3-SL4 gra podwójna – m-ce 19-20; Katarzyna Ziębik w kategorii SL3 gra 

pojedyncza – m-ce 5, SL3-SU5 gra podwójna – m-ce 5-6, SL3-SU5 gra mieszana (w parze z 

Bartkiem Mrozem – m-ce 9-12; Tomasz Szwedo w kategorii SL3 gra pojedyncza m-ce 13-18, 

SL3-SL4 gra podwójna – m-ce 19-20; Jakub Sikorski w kategorii WH1 gra pojedyncza – m-ce 

19-23, WH1 gra podwójna – m-ce 13-18 oraz WH1-WH2 gra mieszana 9-12.   

Ważnym elementem pobytu w Beek był udział naszego fizjoterapeuty w kursie na 

klasyfikatora poziomu krajowego. Łukasz Baran zdobył wiedzę i uprawnienia do wstępnego 

ustalenia czy dana osoba spełnia kryteria parabadmintona. Nie są to jeszcze uprawnienia 

dające zawodnikom prawo do gry w turniejach, bo takie ma tylko komisja klasyfikatorów 

poziomu międzynarodowego. 

PZBad był partnerem: 

a. Dnia Otwartego Parabadmintona organizowanego przez Łódzki Wojewódzki Związek 

Badmintona 18 czerwca 2016 w Pabianicach 

Parabadmintoniści zadebiutują na Igrzyskach Paraolimpijskich w 2020 roku w Tokyo!. 

5.7. Organizacja wydarzeń wpisujących się w misję „Badminton sportem 
powszechnym” 

PZBad był w ciągu ostatniego roku organizatorem bądź współorganizatorem kilku wydarzeń 

badmintonowych w kraju: 

a) Czerwiec 2016 – badminton na Pikniku Olimpijskim. 11 czerwca 2016 odbyła się 18-sta 

edycja największej w Polsce otwartej imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym – 

Piknik Olimpijski, na której swój sektor zaprezentował PZBad. Przez ponad 7 godzin 

trwania imprezy przez sektor badmintona przewinęły się setki ludzi. Rozegrane zostały 

mini turnieje gier pojedynczych i podwójnych, w których mogli rywalizować dorośli razem z 

dziećmi. Badmintona na najwyższym poziomie prezentowali zawodnicy kadry narodowej. 

b)  Sierpień 2016 - badminton pod Pałacem Kultury i Nauki. PZBad dzięki wparciu MSiT 

stworzył przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie specjalną strefę rekreacyjną gdzie 

odbywały się zajęcia badmintonowe dla dzieci i dorosłych. 

c) Wrzesień 2016 – NARORODOWY DZIEŃ BADMINTONA. Wydarzenie bez precedensu w 

skali światowej poprzedzone profesjonalną konferencją prasową zaowocowało poniższymi 

statystykami: 
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 Pierwsza edycja Klubowego Pucharu Polski w badmintonie, który zakończył się 

wygraną 3:0 reprezentantów klubu UKS Hubal Białystok 

 Około 30 sędziów wzięło udział w szkoleniu sędziowskim 

 Ponad 40 trenerów uczestniczyło w szkoleniu trenerskim 

 51 kortów zostało zainstalowanych na płycie głównej stadionu PGE Narodowy 

 Około 60 zawodników i trenerów kadr narodowych uczestniczyło w Narodowym 

Dniu Badmintona 

 Ponad 100 klubów z całej Polski potwierdziło swoją obecność na Narodowym Dniu 

Badmintona 

 Ponad 15 000 osób wzięło udział w Narodowym Dniu Badmintona 

 Ponad 150 000 osób obejrzało transmisję Narodowego Dnia Badmintona w TVP 

Sport 

d) W ciągu całego roku miały miejsca oficjalne spotkania prezesa PZBad i zarządu z 

Ministrem Sportu i Turystyki, wiceministrami, władzami samorządowymi województw oraz 

parlamentarzystami z różnych regionów Polski. 

Wszystkie powyższe spotkania dotyczyły m.in.: 1. możliwości rozwoju badmintona poprzez 

realizację programu Shuttle Time, 2. wprowadzania badmintona do szkół, 3. Narodowego 

Dnia Badmintona, 4. Narodowego Programu Badmintona. 

5.8. System ewidencyjny i licencyjny 

Nowy system zostanie przekazany PZBad do końca grudnia 2016. Testowanie systemu zostało 

zaplanowane na styczeń 2017 a wdrożenie od lutego 2017. 

Nowy system umożliwi zautomatyzowaną obsługę baz ewidencyjnych z poziomu klubów jak 

również dokonywanie opłat. Główne cele nowego systemu ewidencyjno-licencyjnego to: 

 ujednolicenie ewidencji zawodników, trenerów, klubów i sędziów 

 możliwość rejestracji i aktualizacji online wszystkich powyższych 

 zautomatyzowanie i rozbudowanie ewidencji 

 możliwość zgłoszeń online zawodników do polskich turniejów 

 dokonywanie online opłat licencyjnych 

 automatyczne pobieranie faktur 
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6. Sprawozdanie z działalności w obszarze komunikacji 

6.1. Strona internetowa PZBad 

Od 2012 roku rozwijana jest internetowa strona PZBad www.pzbad.pl, która ma służyć jako 

efektywne narzędzie komunikacji w środowisku badmintonowym. Zakładki „Aktualności” i 

„Komunikaty” są na bieżąco uaktualniane o nowe artykuły. Nowy interfejs strony powstał w roku 

2012, a w sierpniu 2015 nastąpił jej redesign. 

Na przestrzeni 4 ostatnich lat odnotowaliśmy bardzo duży wzrost użytkowników oraz odsłon 

strony internetowej PZBad o czym świadczą poniższe statystyki. 

        

 
 

 

http://www.pzbad.pl/
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6.2. Profil PZBad na Facebooku 

Profil PZBad na portalu społecznościowym Facebook jest na chwilę obecną największym polskim 

portalem badmintonowym pod względem ilości fanów. Wszystkie najważniejsze informacje 

(włącznie ze zdjęciami i filmami) dotyczące aktualnych osiągnięć polskich zawodników oraz 

badmintonowych wydarzeń mogą być na bieżąco śledzone na portalu. W ciągu ostatnich 4 lat 

zanotowaliśmy dynamiczny przyrost fanów profilu PZBad, o czym świadczą poniższe statystyki. 

         

6.3. Profil PZBad na YouTube 

Działający kanał PZBad na YouTube odnotował w ciągu ostatnich 4 lat ponad dziewięciokrotny 

wzrost wyświetleń dostępnych filmów video, o czym świadczą poniższe statystyki. 
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6.4. Kontakty i współpraca z dziennikarzami i mediami 

Na przestrzeni ostatnich 4 lat PZBad utrzymywał regularne kontakty z dziennikarzami z różnych 

mediów, do których przesyłane były na bieżąco informacje z turniejów reprezentacji, zawodów 

krajowych i innych wydarzeń badmintonowych. Mix mediów był także co roku wykorzystywany do 

kampanii reklamowych takich wydarzeń jak turnieje Polish Open oraz Narodowy Dzień 

Badmintona. Poniżej lista mediów, z którymi PZBad współpracował w ostatnich 4 latach: 

a) Telewizja/VOD: TVP Sport, Polsat Sport, TVN, Ipla 

b) Radio: Antyradio, Polskie Radio Jedynka, Radio Zet, RMF 

c) Prasa: Przegląd Sportowy, Gazety Regionalne 

d) Outdoor: AMS 

e) Portale internetowe: PAP, interia, sport.pl, wp.pl, onet.pl, sportowe fakty.pl, twój sport.pl, 

przeglądsportowy.pl, igrzyska24.pl, tylkoigrzyska.pl, superexpress.pl, badminton.pl, 

wspieramykluby.pl, Marcin Cisowski Tembravo, wrota-swietokrzyskie.pl, Badminton w 

Warszawie 

6.5. Wydźwięk medialny transmisji telewizyjnych w TVP Sport 

Zarząd PZBad od początku kadencji konsekwentnie realizuje strategię promocji badmintona w 

mediach ogólnopolskich. Dzięki wieloletniej partnerskiej współpracy z jedną z największych w 

Polsce telewizji sportowych – TVP Sport – udało się przez ostatnie 4 lata znacząco zwiększyć 

zainteresowanie dyscypliną w kraju. Duży udział miały w tym transmisje telewizyjne z 

największych turniejów i wydarzeń badmintonowych w Polsce generujące wielotysięczną 

widownię. 
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Rekord oglądalności padł przy okazji transmisji eliminacji do Mistrzostw Europy Drużyn 

Mieszanych 2015, które miały miejsce w dniach 7-9.11.2014 w Arłamowie – 180.000 widzów dla 

transmisji LIVE. Drugie w kolejności wydarzenie pod względem oglądalności to Narodowy Dzień 

Badmintona z widownią 151.000 dla transmisji LIVE. 

Absolutnym przełomem w ilości transmisji badmintona oraz wielkości widowni były relacje z 

tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. „Cała Polska” żyła meczami naszych 

reprezentantów, a para mikstowa Robert Mateusiak/Nadieżda Zięba dostarczyła fanom 
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badmintona jedynych w swoim rodzaju, niezapomnianych emocji, które na zawsze pozostaną w 

pamięci. Mecze naszych zawodników komentowali na żywo Michał Rogalski oraz Dariusz Zięba. 

Pierwszy raz w historii w Polsce oglądalność transmisji badmintona osiągnęła 1mln widzów !!! 

 

 

7. Sprawozdanie z działalności w obszarze marketingu 

Zarząd Polskiego Związku Badmintona w ostatnim roku kontynuował działania w obszarze marketingu 

w celu poszukiwania nowych źródeł przychodów. 

7.1. Pozyskani sponsorzy i partnerzy 

Yonex – kontynuacja sponsoringu kadry narodowej elity oraz juniorów. Współpraca w oparciu o  

3-letni kontrakt (do końca sierpnia 2017). Wsparcie sprzętowe, finansowe i logistyczne zawodów i 

imprez organizowanych przez PZBad. 

 

LOTTO – wsparcie finansowe Narodowego Dnia Badmintona oraz turniejów organizowanych 

przez PZBad. 
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EMMERSON – wsparcie finansowe zawodów/imprez organizowanych przez PZBad oraz 

zawodników. 

 

Władze samorządowe Miasta st. Warszawa - wsparcie finansowe turnieju Yonex Polish Open 

2016. 

 

FitLine – kontynuacja współpracy z firmą produkującą suplementy diety dla sportowców. 

 

 

Zarząd PZBad w ostatnim roku wspierał również finansowo wyjazdy na turnieje niektórych 

zawodników. 


