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Wstęp 

Strategia rozwoju biathlonu w Polsce to scenariusz osiągania celów przyszłości, do których 

dążą wszyscy członkowie PZBiath., a dzięki któremu dokona się transformacji sytuacji obecnej na 

projektowaną.  

Koncepcja „Strategii Rozwoju biathlonu w Polsce do 2022 roku” ma być dokumentem 

kierunkowym wskazującym podstawowe działania wszystkich członków Polskiego Związku 

Biathlonu, których realizacja i stopniowe wdrażanie powinny skutkować następującymi zmianami w 

polskim biathlonie m.in.: 

 zwiększenie ilości znaczących wyników sportowych na arenie międzynarodowej, 

 upowszechnieniem informacji o biathlonie w środkach masowego przekazu, 

 posiadaniem sponsora strategicznego przez PZBiath., 

 stabilizacją i wzmocnieniem merytorycznym funkcjonującego systemu szkolenia dzieci i 

młodzieży,  

 zwiększonym zainteresowaniem biathlonem wśród dzieci i młodzieży, 

 określeniem kierunków i uwarunkowań rozwoju metodyczno - organizacyjnego sportu 

młodzieżowego w biathlonie, 

 wspieraniem organizacji sportowych i administracji samorządowej w pozyskiwaniu środków 

pomocowych na zadania związane z rozwojem infrastruktury sportowej (trasy 

biegowe/strzelnice), 

 przekształcanie obiektów biathlonowych w ośrodki szkolenia młodzieży uzdolnionej 

sportowo. 

 

Biathlon to dynamicznie rozwijająca się dyscyplina olimpijska, która przynosi Polsce jedne z 

najlepszych wyników na arenach międzynarodowych w sportach zimowych. Biathlon nierozerwalnie 

kojarzy się z pojęciem sukcesu i to na dodatek sukcesów najwyższego, światowego formatu. 

Nasi reprezentanci osiągają znaczące wyniki podczas Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata 

czy Pucharów Świata. Zawody biathlonowe są obszernie transmitowane w ogólnoeuropejskich 

telewizjach. W Polsce wszystkie zawody Pucharów czy mistrzostw Świata transmitują na żywo Polsat 

oraz Eurosport, który ma również podpisany z nami kontrakt sponsorski. Warto dodać, że biathlon w 

Europie jest flagowym produktem wielu stacji telewizyjnych i charakteryzuje się największą ze 

wszystkich dyscyplin zimowych oglądalnością. Sukcesy naszych zawodniczek oprócz wymiernej 

wartości sportowej i finansowej pozwoliły wielu kibicom ujrzeć nie tylko piękno rywalizacji 

biathlonowej, ale również doznało ogromnych emocji i miało przyjemność poznać... piękno naszych 

zawodniczek. 

Jest to najlepszy moment, aby skupić się na budowaniu wizerunku biathlonu w oparciu o 

wyniki sportowe. Poza ambitnymi celami sportowymi, jakimi są systematyczne podnoszenie poziomu 

sportowego i zdobywanie kolejnych tytułów podczas najważniejszych międzynarodowych imprez, 

które pozwolą nam sięgnąć po najwyższe laury sportowe, czyli medale olimpijskie, stawiamy sobie 

jeszcze jeden ważny cel: pozyskanie wybranych partnerów biznesowych, z pomocą których uda nam 

się osiągnąć prestiżowy sukces sportowy. 

Uzyskanie przewagi konkurencyjnej i wyróżnienie biathlonu na tle konkurentów wymaga od nas 

ciągłej aktywności.  



 
 

1. Ramy prawne, zgodność z dokumentami i regulacjami IBU oraz z krajowymi 

dokumentami strategicznymi 

Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi obszar przewidzianych kierunków działań w 

strategii PZBiath. są: 

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DZ. U. z 2014 r. poz. 715); 

2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 

855, z późń. zm.); 

3. Program Rozwoju Sportu do 2020 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki 

4. Statut Międzynarodowej Federacji Biathlonu.  

  



 
 

2. DIAGNOZA 

2.1. Popularność biathlonu w Polsce 

Pod względem popularności wśród kibiców biathlon nie może konkurować z najbardziej 

popularnymi dyscyplinami sportowymi w Polsce. Do tych ostatnich należy przede wszystkim zaliczyć 

budzące masowe zainteresowanie sporty drużynowe – piłkę nożną i siatkówkę, wskazane przez 

odpowiednio 69,0% i 64,0% respondentów zainteresowanych sportem, którzy poproszeni zostali o 

wskazanie konkretnych dyscyplin, którymi się interesują. 

Wykres 1.  Zainteresowanie biathlonem na tle innych dyscyplin sportowych 

  

Pyt.: Poniżej zaprezentowano listę wybranych dyscyplin sportowych. Proszę wskazać 

wśród nich te, którymi się Pan(i) interesuje (to znaczy ogląda transmisje, śledzi wyniki, 

rozmawia na ich temat z rodziną / znajomymi).  

Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że bardzo duża część kibiców sportowych śledzi 

dyscypliny zimowe, takie jak skoki narciarskie (50,9%) i biegi narciarskie (38,2%). Oznacza to, że w 

oczach polskich kibiców niektóre sporty zimowe okazują się być bardziej atrakcyjne od dyscyplin, 
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które w skali globalnej mają o wiele wyższą rangę, jak na przykład lekkoatletyka, Formuła 1 czy 

koszykówka. 

Biathlon, wskazany przez 8,6% uczestników badania zainteresowanych sportem, na razie cieszy się 

wyraźnie mniejszym zainteresowaniem niż wszystkie wymienione powyżej dyscypliny. Z drugiej 

strony, zaprezentowane na wykresie  wyniki pozwalają mieć nadzieję na poprawę sytuacji tego sportu 

w przyszłości: już w tej chwili biathlon budzi większe zainteresowanie m.in. niż narciarstwo alpejskie 

(6,2% wskazań), a niewiele traci pod tym względem do żużla, którego pozycja w Polsce tradycyjnie 

uznawana była za bardzo mocną, a liga uchodzi za najsilniejszą na świecie. 

Jednym z kluczowych czynników decydujących o popularności poszczególnych dyscyplin 

sportowych jest to, czy polscy sportowcy odnoszą w nich znaczące sukcesy. Tej kwestii poświęcony 

jest następny wykres. 

Respondenci poproszeni o zaznaczenie dyscyplin, w których polscy sportowcy odnosili największe 

sukcesy w ciągu pięciu lat poprzedzających badanie, najczęściej wskazywali siatkówkę (82,2%). Nie 

może to zaskakiwać, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że badanie zostało zrealizowane niedługo po 

tym, jak polska reprezentacja odniosła zwycięstwo w Mistrzostwach Świata. Uczestniczący w badaniu 

kibice docenili również sukcesy polskich sportowców w dyscyplinach zimowych. Skoki narciarskie 

okazały się drugim najczęściej wskazywanym w tym kontekście sportem (58,5%), a na trzecim 

miejscu uplasowały się biegi narciarskie (45,9%). Wysokie odsetki wskazań odnotowano również w 

przypadku kolarstwa szosowego, lekkoatletyki oraz piłki ręcznej. 

Na tym tle biathlon wypada zdecydowanie niekorzystnie. Sport ten został wskazany jedynie przez 

2,3% respondentów zainteresowanych sportem, co jednoznacznie świadczy o braku w ostatnim 

pięcioleciu takich sukcesów, które byłyby wystarczająco spektakularne i nagłośnione medialnie, by 

mogły na dłużej zapaść w pamięć kibiców. 

  



 
 

Wykres 2. Dyscypliny sportowe, w których Polacy odnoszą największe sukcesy 

 

Dla większości uczestników badania polscy biathloniści niestety pozostają anonimowi. 

Przynajmniej jedno zdjęcie zostało zaznaczone przez 21,0% respondentów, a największe odsetki 

prawidłowych wskazań (wskazanie zdjęcia oraz podanie prawidłowego nazwiska) odnotowano 

w przypadku niewystępującego już Tomasza Sikory (3.2%), Magdaleny Gwizdoń, Pauliny Bobak oraz 

Krystyny Guzik (Pałka) (po ok 1%).  

Jest oczywiste, że brak wyrazistych marek personalnych związanych z polskimi biathlonistami ma 

swoje źródła we względnie niskim zainteresowaniu tą dyscypliną, a to z kolei, jak już wspomniano 

wcześniej, jest przede wszystkim pokłosiem braku spektakularnych wyników sportowych. Sukcesy 

takie, odpowiednio nagłośnione, stworzyłyby warunki wzrostu popularności biathlonu jako 

dyscypliny oraz poszczególnych zawodników. 
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Wykres 3. dostarcza informacji na temat tego, którzy reprezentanci Polski w sportach zimowych są 

najmocniej kojarzeni z sukcesami w okresie pięciu lat poprzedzających badanie. 

 

Wykres 3. Polscy sportowcy zimowi odnoszący największe sukcesy 

 

W przekonaniu respondentów zainteresowanych sportem, w okresie pięciu lat poprzedzających 

badanie zdecydowanie największe sukcesy odnosili Kamil Stoch i Justyna Kowalczyk, których 

nazwiska zostały podane przez odpowiednio 59,3%, 53,2%. Nie jest to oczywiście w najmniejszym 

stopniu zaskakujące – mowa tu bowiem o medalistach olimpijskich, którzy na fali sukcesów 

sportowych stali się bohaterami mediów, a nawet twarzami kampanii reklamowych. W cieniu tych 

dwóch czołowych postaci polskich sportów zimowych znajdują się Adam Małysz (zakończył karierę w 

2011 roku), Zbigniew Bródka, jedna z nieoczekiwanych gwiazd Igrzysk Olimpijskich w Soczi, a także 

Piotr Żyła. 

Osiągnięcia biathlonistów są doceniane przez marginalny odsetek kibiców sportowych. Najwyżej 

sklasyfikowani pod tym względem Tomasz Sikora i Krystyna Guzik (Pałka) zostali wymienieni przez 

odpowiednio 1,2% i 0,7% pytanych. Biorąc pod uwagę ostatnie lata trudno zatem wskazać na 

zawodnika lub zawodniczkę, którego sukcesy mogłyby stać się dźwignią popularności biathlonu. 

Najbardziej wyrazistymi elementami wizerunku biathlonu jako dyscypliny sportu jest jej 

widowiskowość – 37,4% uczestniczących w badaniu kibiców zgadza się z opinią, że biathlon jest 

widowiskową dyscypliną sportu – oraz uniwersalna atrakcyjność – 37,1% pytanych potwierdza, że 

to dyscyplina sportu, która może zainteresować każdego, niezależnie od płci i wieku. W podobnym 

stopniu biathlon postrzegany jest jako sport o rodzinnym charakterze (35,5%), natomiast nieco 
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rzadziej respondenci zgadzali się ze stwierdzeniami, zgodnie z którymi biathlon stanowi widowiskową 

rozrywkę telewizyjną (nieco ponad 30% odpowiedzi „Zdecydowanie się zgadzam” i „Raczej się 

zgadzam”). 

 

Wykres 4. Wizerunek biathlonu na tle wybranych dyscyplin sportowych – średnie oceny 

 

Wizerunek biathlonu kształtuje się mniej korzystnie niż siatkówki i skoków narciarskich, natomiast 

jest pod wieloma względami porównywalny z wizerunkiem piłki nożnej i biegów narciarskich. W 

porównaniu z dwiema pierwszymi z wymienionych dyscyplin biathlon jest postrzegany jako sport 

mniej interesujący i widowiskowy oraz w mniejszym stopniu nadający się do oglądania w gronie 

rodzinnym. W opinii respondentów dorównuje z kolei biegom narciarskim jako forma telewizyjnej 

rozrywki, a piłkę nożną nawet przewyższa jako sposób spędzenia wolnego czasu.  

Na podstawie porównania przedstawionego na wykresie 4 można uznać, że biathlon sam w sobie 

nie jest sportem mniej atrakcyjnym niż chociażby budzące wielkie zainteresowanie polskich kibiców 

biegi narciarskie, a więc specyfika dyscypliny z pewnością nie stoi na przeszkodzie wzrostu jej 

popularności w naszym kraju. 
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WARTOŚĆ MEDIOWA BIATHLONU 

Tabela 1.  RANKING MAREK 

eksponowanych  w transmisjach i relacjach telewizyjnych dotyczących biathlonu 

 

LP MARKA 
WARTOŚĆ 

MEDIOWA 
GRP 

LICZBA 

KONTAKTÓW  

(w tys.) 

LICZBA 

EKSPOZYCJI 

1 4F 949 452 zł 673,27 237 887 823 

2 FISCHER 507 170 zł 334,69 118 246 296 

3 VIESSMANN 227 212 zł 163,45 57 670 187 

4 ROECKL 219 802 zł 149,14 52 658 116 

5 UVEX 101 272 zł 66,70 23 566 38 

6 RED BULL 85 287 zł 57,32 20 348 64 

7 LOTTO 44 913 zł 45,30 15 959 177 

8 ANSCHUTZ 19 845 zł 13,01 4 597 3 

9 EUROSPORT 17 849 zł 23,93 8 401 123 

10 ROSSIGNOL 15 020 zł 9,90 3 503 15 

11 SWIX 14 739 zł 9,74 3 437 24 

12 SALOMON 12 766 zł 8,43 2 977 1 

13 EVO 5 007 zł 3,30 1 168 5 

14 KRISA 4 177 zł 2,46 879 12 

15 MEXLLER 2 708 zł 3,84 1 337 20 

 RAZEM 2 227 219 zł 1 564,48 552 633 1 904 

 

 

  

Okres objęty analizą: I – IX 2014 



 
 

Tabela 2.  RANKING STACJI TELEWIZYJNYCH 

w których widoczne były ekspozycje marek  

podczas transmisji oraz relacji dotyczących biathlonu 

 

LP STACJA 

WYGENEROWANA 

WARTOŚĆ 

MEDIOWA* 

GRP* 

LICZBA 

KONTAKTÓW*  

(w tys.) 

LICZBA 

EKSPOZYCJI* 

1 TVP1 777 548 zł 512,75 181 331 129 

2 TVP2 672 421 zł 443,89 156 815 91 

3 POLSAT 359 605 zł 237,40 83 863 61 

4 TVP INFO 153 993 zł 101,73 35 913 277 

5 EUROSPORT 110 673 zł 169,31 59 963 599 

6 TVP SPORT 78 629 zł 52,88 18 337 610 

7 TVN24 61 919 zł 38,61 13 624 63 

8 TV POLONIA 11 935 zł 7,91 2 783 54 

9 EUROSPORT2 480 zł 0,00 0 18 

10 POLSAT SPORT NEWS 15 zł 0,00 3 2 

 RAZEM 2 227 219 zł 1 564,48 552 633 1 904 

* zsumowane wartości dotyczące wszystkich eksponowanych marek 

Wykres 5.  
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Okres objęty analizą: I – IX 2014 



 
 

 

Tabela 3.  WARTOŚĆ MEDIOWA BIATHLONU WEDŁUG MIESIĘCY 

 

STACJA 
WARTOŚĆ 

MEDIOWA* 
GRP* 

LICZBA 

KONTAKTÓW*  

(w tys.) 

LICZBA 

EKSPOZYCJI* 

styczeń 2014 187 363 zł 138,47 49 317 387 

luty 2014 1 729 940 zł 1 139,92 402 622 623 

marzec 2014 288 857 zł 272,22 95 782 881 

kwiecień 2014 19 775 zł 13,03 4 612 9 

maj 2014 0 zł 0,00 0 0 

czerwiec 2014 0 zł 0,00 0 0 

lipiec 2014 0 zł 0,00 0 0 

sierpień 2014 1 284 zł 0,84 299 4 

wrzesień 2014 0 zł 0,00 0 0 

RAZEM 2 227 219 zł 1 564,48 552 633 1 904 

* zsumowane wartości dotyczące wszystkich eksponowanych marek 

Wykres 6.  
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Okres objęty analizą: I – IX 2014 

Źródło: Pentagon Research, Raport z badania Potencjał marketingowy biathlonu w Polsce, 2014 

 



 
 

2.2. Organizacje biathlonowe i ich członkowie 

 

W Polsce na dzień 30.05.2015 zarejestrowane w PZBiath. są 42 kluby (w tym uczniowskie 

kluby sportowe) oraz 5 regionalnych związków sportowych (dolnośląski, śląski, podkarpacki, 

pomorski, karkonoski).  

 
Tabela 4.  Ilość licencji wydanych przez PZBiath. w latach 2011-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz licencjonowanych klubów PZBiath.: 

Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 1/2007 
Uczniowski Klub Sportowy „Lider” przy Szkole Podstawowej  Nr 18 w Katowicach    2/2007 
Klub Sportowy „RYFAMA”          3/2007 
Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 4/2007 
Biathlonowy Ludowy Klub Sportowy w Żywcu        5/2007 
Uczniowski Klub Sportowy „Amor”         6/2007 
Międzyszkolny Klub Sportowy KARKONOSZE – Sporty Zimowe      7/2007 
Międzyszkolny Klub Sportowy „DUSZNIKI ZDRÓJ”        8/2007 
Szkolny Związek Sportowy M.K.S. „HERMES”        9/2007 
Biathlonowy Klub Sportowy „Wojsko Polskie – Kościelisko”                    10/2007  
Iwonicki Klub Narciarski „Górnik” Iwonicz Zdrój                      11/2007 
Uczniowski Klub Narciarski „MELAFIR”                       12/2007 
Uczniowski Klub Sportowy „G- 8 Bielan”                       13/2007 
Uczniowski Klub Sportowy „STRZAŁ WODZISŁAW”                     14/2007 
Uczniowski Klub Sportowy „Kamieńczyk”                       15/2007 
Uczniowski Klub Sportowy „SZKLARSKA PORĘBA”                      16/2007 
Narciarski Klub Sportowy „DYNAMIT”                       17/2007 
Uczniowski Klub Sportowy „TOMEK”                       18/2007 
Uczniowski Klub Sportowy KROKUS                       19/2007 
Uczniowski Klub Sportowy HAJDUKI przy Szkole Podstawowej Nr 34  w Chorzowie                  20/2007 
Uczniowski Klub Sportowy „SOŁTYSIANIE” przy Publicznym Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 
w Starem Bystrem                         21/2007 
Uczniowski Klub Sportowy KARLIK CHORZÓW                      22/2007 
Uczniowski Klub Sportowy „MUFLON”                       23/2008 
Międzyszkolny Klub Sportowy „DRAGON”                       24/2008 
Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Rymanowie                     25/2008 
Uczniowski Klub Sportowy „SOKOŁOWSKO”                      26/2008 
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „JODŁA” Bodzentyn                     27/2008 
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Muflon Bielawa                      28/2009 
Uczniowski Klub Sportowy „KASZUB”                       29/2009 
Uczniowski Klub Sportowy „Piast Bolków”                      30/2009 
Uczniowski Klub Sportowy „Mieroszów”                       31/2009 

rok 
trenerzy kluby sędziowie 

64 37   

2011 1 0 182 

2012 2 1 87 

2013 2 1 56 

2014 1 0 7 

2015 5 3 18 

Razem 75 42 350 



 
 

Uczniowski Klub Sportowy „Orka” Gdynia                       32/2009 
Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju „REGALICA” Gryfino                   33/2009 
Międzyszkolny Klub Sportowy Piast Lwówek Śląski                     34/2010 
Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Cichem                     35/2010 
Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN Gdańsk                      36/2010 
Uczniowski Klub Sportowy GROMIK Gdynia                      37/2010 
Gminny Klub Sportowy „Cartusia” Kartuzy                      38/2012 
Uczniowski Klub Sportowy ZRYW Świętochłowice                      39/2013 
UKS „Olimpijczyk” w Sosnówce                        40/2015 
UKS „Szczytnik” w Szczytnej                        41/2015 
UKS „Krokus” Ciche                         42/2015 
   

W ankiecie przeprowadzonej wśród klubów biathlonowych najczęściej pojawiające się problemy 

wskazywane przez prezesów/trenerów to:  

1. Niedostateczna ilość sprzętu sportowego; 

2. Brak infrastruktury biathlonowej; 

3. Brak środków finansowych na szkolenie; 

4. Niewystarczająca ilość trenerów lub brak możliwości kształcenia się trenerów; 

5. Słaby poziom promocji dyscypliny.  

 

2.3. Infrastruktura biathlonowa 

Obecnie w Polsce istnieją cztery główne obiekty biathlonowe. Tylko jeden z nich posiada licencję 

„B” Międzynarodowej Federacji Biathlonu (IBU) umożliwiającą organizację zimowych zawodów na 

poziomie Pucharów IBU, Mistrzostw Europy, Mistrzostwa Świata Juniorów. To obiekt na 

Jamrozowej Polanie w Dusznikach Zdroju. Pozostałe obiekty na chwilę obecną stanowią obiekty 

treningowe dla polskiej młodzieży i umożliwiają przeprowadzenie zawodów na niższym poziomie.  

Cztery obiekty biathlonowe umożliwiające trening i zawody zimowe w Polsce to:  

1. ośrodek Biathlonowego Klubu Sportowego „Wojsko Polskie – Kościelisko” w Kirach, 

2. ośrodek Stowarzyszenia „Bieg Piastów” w Jakuszycach, 

3. ośrodek Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju, 

4. ośrodek narciarski i biathlonowy Centralnego Ośrodka Sportu (zarządzany przez Polski 

związek Narciarski) na Kubalonce w Beskidzie Śląskim.  

Pierwszy z wymienionych obiektów, położony w pobliżu Doliny Kościeliskiej, wyposażony jest 

w elektroniczną strzelnicę firmy Hora, ale niestety stopień trudności tras pozwala na dzień 

dzisiejszy na przeprowadzanie zawodów jedynie na poziomie krajowym, młodzieżowym. Strzelnica 

wymaga stałej renowacji i modernizacji.  

Ośrodek w Jakuszycach, o ile stanowi polską mekkę narciarzy biegaczy, posiada mechaniczną 

strzelnicę biathlonową (w tym 10 stanowisk użyczonych przez Polski Związek Biathlonu). Z 

pewnością trasy narciarskie są tam jednymi z najlepszych w Polsce, zarówno pod względem 

ukształtowania jak i jakości przygotowania. Jeszcze większym atutem obiektu jest utrzymywanie 

się pokrywy śnieżnej przez długi czas – zwykle od listopada do maja. Ośrodek w Jakuszycach 

stanowi więc doskonały obiekt treningowy. W 2015 roku został przygotowany projekt 



 
 

modernizacji ośrodka, mający na celu doprowadzenie go do uzyskania licencji A w IBU oraz licencji 

FIS.  

W Dusznikach-Zdroju na Polanie Jamrozowej zlokalizowany jest kolejny obiekt biathlonowy, jedyny 

w Polsce z asfaltową trasą o długości 2,2 km oraz 1,3 km oraz strzelnicą mechaniczno-elektroniczną 

firmy Kurvinnen, spełniająca najwyższe standardy. W 2013 roku miała miejsce modernizacja 

ośrodka, na którą składało się m.in. poszerzenie strzelnicy, przebudowa mostu łączącego trasy, 

budowa trybun, budowa zaplecza socjalnego, oświetlenie tras i strzelnicy.  Na obiekcie tym odbył 

się Puchar IBU w 2015 roku i przyznany jest Puchar IBU w 2016 roku oraz Mistrzostwa Europy w 

2017 roku. Trasa w Dusznikach-Zdroju to jedyne miejsce w Polsce do kompleksowego treningu 

letniego. Obiekt posiada również system naśnieżania tras oraz pełne zaplecze socjalno-techniczne.   

W 2009 roku zakończyła się rozbudowa ośrodka COS na Kubalonce. Na obiekcie tym zamontowano 

nowoczesny system elektronicznych tarcz biathlonowych firmy Kurvinenn, który umożliwia 

wykonywanie treningu bez dodatkowej obsługi personelu technicznego. Tamtejsze trasy 

narciarskie posiadają homologację FIS. Na terenie obiektu powstało także zaplecze socjalno-

techniczne.  Od tamtego czasu nie dokonano na obiekcie żadnych zmian modernizacyjnych. 

Wszystkie obiekty biathlonowe w Polsce wymagają jednak dodatkowych inwestycji, przede 

wszystkim budowy trybun dla kibiców, tras asfaltowych, oświetlenia, zakupu urządzeń do 

przygotowywania tras, sztucznego naśnieżania czy zabezpieczenia infrastruktury socjalno-

technicznej. Obok podstawowych wymagań niezbędne jest zabezpieczenie dojazdów, parkingów i 

dostępność infrastruktury hotelowej.  

   



 
 

2.4. Sport wyczynowy 
 

W podziale sportów na grupy, który został dokonany przez MSiT, m.in. na podstawie 

potencjału danego sportu dla promocji kraju poprze sportową rywalizację międzynarodową, 

historyczne tradycje danego sportu w Polsce, wyniki sportowe w ostatnich 3-4 cyklach 

olimpijskich, zaplecze organizacyjne (baza treningowa, kadra trenerska, organizacja polskich 

związków sportowych) oraz potencjał w kadrze zawodniczej, zarówno w kategorii seniorów, jak i 

młodszych kategoriach wiekowych, biathlon został zakwalifikowany do grupy srebrnej. Podział 

dotyczy głównie priorytetów związanych z dofinansowaniem realizacji zadań w zakresie 

przygotowań do startu w igrzyskach olimpijskich.  

 

Tabela 5.  Podział sportów na grupy funkcjonujący w MSiT od 2013 roku. 

 
 

2.4.1. Liczba zawodników uprawiających biathlon 

 

Tabela 6.  Ilość licencji zawodniczych wydanych w PZBiath. w latach 2011-2015, stan na dzień 30.05.2015 

rok 
licencje  

od juniora młodszego młodzicy 

2011 43 
 2012 40 65 

2013 34 150 

2014 49 128 

2015   111 

Razem 166 454 
  



 
 

   
Tabela 7.  Ilość zawodników objętych centralnym szkoleniem w PZBiath. w latach 2010-2014 

 Kadra 
Seniorów* 

Kadra 
Młodzieżowa* 

Kadra EYOF*  Kadra 
YOG* 

Talent* KNB* 

2010 39 11 12 - 10 - 

2011 23 12 - 16 10 - 

 
2012 

12 16 10 8 
10 - 

2013 10 12 - - 10 40 

2014  10 12 - - - 36 

 

*nazwa grupy szkolenia umowna zależna od programów MSiT w danym roku 

Wykres. 7  Ilość zawodników sklasyfikowanych w wynikach Pucharu Polski w latach 2004-2015 z wykresem średniej 

ruchomej  

390 387 

346 

283 
297 

219 

288 278 278 

221 

289 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450



Tabela 8.   Ilość zawodników sklasyfikowanych w wynikach Pucharu Polski w latach 2004-2015 

  ZIMA 

  ILOŚĆ KLUBÓW ILOŚC ZAWODNIKÓW ILOŚĆ KLAS 

  
Młodzik Senior 

Młodzik 
mł. 

Młodzik 
Junior 

mł. 
Junior Senior SUMA 

suma bez 
młodzików 

MM M I II III 
Młodzicy 

klasa I 
Młodzicy 
klasa II 

Młodzicy 
klasa III 

2004/2005 29 12   194 80 53 63 390 196 2 9 62 49 30   72 135 

2005/2006 28 12   186 92 38 71 387 201 2 15 49 42 41   70 100 

2006/2007 25 13   150 83 50 63 346 196 2 16 60 39 33       

2007/2008 23 13   133 79 52 19 283 150 2 5 66 42 31   39 119 

2008/2009 14 14   118 76 47 56 297 179 1 15 74 32 35       

2009/2010 16 14   95 63 50 11 219 124 3 9 72 15 29   38 76 

2010/2011 14 15   105 62 51 70 288 183 1 17 66 33 12   46 57 

2011/2012 14 17   110 68 35 65 278 168 5 16 53 33 10   55 72 

2012/2013 15 16   113 58 36 71 278 165 6 19 53 30 12   45 54 

2013/2014 12 14   88 48 35 50 221 133 4 12 32 46 12   21 39 

2014/2015 18 14 72 65 62 32 58 289 152 4 17 44 36 8 5 45 53 

                    LATO 

  ILOŚĆ KLUBÓW ILOŚC ZAWODNIKÓW ILOŚĆ KLAS 

  
Młodzik Senior 

Młodzik 
mł.  

Młodzik 
Junior 

mł. 
Junior Senior SUMA 

suma bez 
młodzików 

MM M I II III 
Młodzicy 

klasa I 
Młodzicy 
klasa II 

Młodzicy 
klasa III 

2005 28 15   214 112 48 45 419 205 0 11 80 35 34   46 105 

2006 31 15   141 102 35 62 340 199 0 7 71 28 29   59 148 

2007 27 16   190 105 42 55 392 202   9 76 24 49   34 83 

2008 25 16   200 96 33 63 392 192   10 76 27 35       

2009 25 16   218 96 47 61 422 204   13 76 16 39   55 84 

2010 23 16   176 68 40 51 335 159   5 46 18 21   51 67 

2011 23 19   178 69 44 22 313 135 2 8 59 24 38   57 79 

2012 22 19   192 67 35 28 322 130   10 55 35 27   72 83 

2013 18 17   147 55 29 34 265 118   9 45 33 20   58 74 

2014 22 13   183 60 33 33 309 126 1 9 48 37 26   60 60 



Tabela 9.  Liczba zawodników licencjonowanych w polskich związkach sportowych w 2013 roku.  

 

  



 
 

 

2.4.2. Wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie 
 

Wykres 8.  Liczba punktów zdobyta na zimowych igrzyskach olimpijskich wg sportów lub dyscyplin w latach 

2002-2014 

 
 

Wykres 9. Liczba punktów zdobyta na mistrzostwach świata w zimowych sportach olimpijskich wg sportów lub 

dyscyplin w latach 2003-2013 

 

  



 
 

Tabela. 10  Miejsca najwyżej notowanych Polaków w klasyfikacji generalnej PŚ w narciarstwie klasycznym 

oraz w biathlonie w latach 2003-2015 

 
 

  



 
 

2.4.3. Organizacja i wyniki sportowe w sporcie młodzieżowym 

Oprócz szkolenia seniorskich reprezentacji silnie staramy się rozwijać i szkolić kolejne pokolenia 

młodych biathlonistów. Robimy to zarówno za pośrednictwem Kadr Narodowych Juniorów pod opieką 

koordynatorów, jak również w trakcie cyklu imprez biathlonowy pod wspólnym tytułem „Celuj w 

Igrzyska“. Są to programy, które oprócz zdecydowanych korzyści reklamowych i promocyjnych 

pozwalają nam przeprowadzać dodatkowe zawody biathlonowe umożliwiają rywalizację dzieciom i 

młodzieży w profesjonalnie zorganizowanych zawodach wzorowanych na Pucharach Świata. Zarówno 

oprawa jak i przebieg tych zawodów daje młodym sportowcom przedsmak profesjonalnego sportu, a 

naszym partnerom możliwość promocji i reklamy. 

Na poziomie sportu młodzieżowego szkolenie odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem 

szkół mistrzostwa sportowego oraz ośrodków młodzieży uzdolnionej sportowo. W Polsce istnieją cztery 

Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, Zakopanem, Dusznikach Zdroju i w Żywcu oraz 

jeden Biathlonowy Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w Czarnym Borze (powołany w 2014 

roku) . W miejscach tych znajdują się biathlonowe obiekty treningowe.   

 

 

 

 

  

  

KADRA B 

ACSS  
WCSS 

KNJ 
SMS/BOSSM 



 
 

Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego 

Wraz z klubami akademickimi KS AZW AWF Katowice oraz KS AZS AWF Wrocław realizowany był program 

Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego (ACSS). Współpraca ta polega m.in. na pełnieniu funkcji 

doradczych i wspierających w następujących dziedzinach: programowej, organizacyjnej i zadaniowej dot. 

objęcia przygotowaniami młodzieży uzdolnionej sportowo do reprezentowania Polski w zawodach rangi 

mistrzostw świata i Europy w biathlonie letnim i zimowym, Uniwersjadach. 

 

Współpraca z Wojskowym Centrum Szkolenia Sportowego 

Polski Związek Biathlonu realizując zadania organizacyjno-szkoleniowe w odniesieniu do Wojskowych 

Centrów Szkolenia Sportowego współpracuje bezpośrednio z WCSS Zakopane-Kościelisko w ramach 

struktury organizacyjno-szkoleniowej Biathlonowego Klubu Sportowego „Wojsko Polskie – Kościelisko” 

zrzeszonego w Wojskowej Federacji Sportu. Współpraca ta polega m.in. na pełnieniu funkcji doradczych i 

wspierających w następujących dziedzinach: programowej, organizacyjnej i zadaniowej dot. objęcia 

przygotowaniami młodzieży uzdolnionej sportowo do reprezentowania Polski w zawodach rangi mistrzostw 

świata i Europy w biathlonie letnim i zimowym. 

Zasadniczym celem tej współpracy jest osiąganie wysokich rezultatów w krajowej i międzynarodowej 

rywalizacji sportowej w kategoriach wiekowych junior młodszy, junior i młodzieżowiec oraz doskonalenie 

rozwoju sportowego zawodników zakwalifikowanych do WCSS Zakopane-Kościelisko poprzez wdrażanie 

najnowszych metod procesu treningowego, objęcie zawodników specjalistyczną opieką medyczną i socjalną 

oraz monitorowanie i doskonalenie przebiegu procesu szkolenia w WCSS Zakopane-Kościelisko. 

WCSS Zakopane-Kościelisko posiada doskonała bazę treningową (strzelnicę biathlonową, trasy biegowe, 

siłownie), socjalno-bytową i odnowy biologicznej w tym basen (WOSzK Gronik) oraz jednych z najlepszych 

trenerów w Polsce w biathlonie.  

Realizując swoje zadania w ramach współpracy z WCSS Zakopane-Kościelisko Polski Związek Biathlonu 

współuczestniczy m.in.: 

1. W przygotowaniu założeń programowo-organizacyjnych WCSS. 

2. Rekrutacji zawodników i zawodniczek do programu WCSS oraz potwierdza imienny wykaz zawodników 

zakwalifikowanych ostatecznie do programu.   

3. Koordynuje i opiniuje plany szkoleniowe WCSS Zakopane-Kościelisko. 

4. Monitoruje i koordynuje funkcjonowanie WCSS w płaszczyźnie organizacyjno-szkoleniowe. 

5. Zapewnia profesjonalną kadrę szkoleniową podczas realizacji centralnych przygotowań do 

najważniejszych startów w sezonie sportowym.  

W dotychczasowej praktyce szkoleniowej i organizacyjnej współpraca ta w zgodnej obustronnej opinii nie 

budzi żadnych zastrzeżeń, a jej efekty szkoleniowe odzwierciedlają wyniki uzyskane przez sportowców 

objętych programem WCSS w ostatnich latach w Mistrzostwach Świata Juniorów, Juniorów Młodszych, 

Mistrzostwach Europy, EYOF oraz innych zawodach międzynarodowych, 

 

 



 
 

2.4.4. Wsparcie procesu treningowego  
 

Tabela 11. Ilość licencjonowanych trenerów przez PZBiath.  

rok 
trenerzy 

64 

2011 1 

2012 2 

2013 2 

2014 1 

2015 5 

Razem 75 
 

W ostatnich latach Polski Związek Biathlonu we współpracy z AWF Katowice przeprowadził kursy trenerskie 

i instruktorskie oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie legitymacji osoby dopuszczonej do dysponowania 

bronią.  Kursy te były dofinansowywane w ramach projektów z Międzynarodowej Federacji Biathlonu „IBU 

Development Project”. 

Osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku sportowego wymaga spełnienia szeregu warunków. Jednym z nich, 

jest wykorzystanie w procesie treningowym zdobyczy nauki, oparcie treningu o naukowe przesłanki i 

wdrożenie opieki diagnostycznej.  

Współpraca z AWF Katowice wiąże się z korzystaniem z pracowni badań wydolnościowych i 

biochemicznych, pomieszczeń hipoksyjnych, namiotów tlenowych. W AWF Katowice realizujemy wszystkie 

badania zawodników Kadr Narodowych ze stałą możliwością korzystania z konsultacji specjalistów, fizjologa, 

dietetyka, monitoring treningu sportowego, planowanie suplementacji.  

W 2014 i 2015 roku zawodnicy reprezentacji uczestniczyli w testach strzeleckich w Instytucie Sportu w 

Salzburgu (AUT).  

  



 
 

 

2.5. Sport dzieci  

2.5.1. Liczba młodzików uprawiających biathlon 

Tabela 12.  Ilość młodzików sklasyfikowanych w wynikach Pucharu Polski w latach 2004-2015 

  ZIMA 

  
ILOŚĆ 

KLUBÓW 
ILOŚC 

ZAWODNIKÓW 
ILOŚĆ KLAS 

  
Młodzik 

Młodzik 
mł. 

Młodzik 
Młodzicy 

klasa I 
Młodzicy 
klasa II 

Młodzicy 
klasa III 

2004/2005 29   194   72 135 

2005/2006 28   186   70 100 

2006/2007 25   150       

2007/2008 23   133   39 119 

2008/2009 14   118       

2009/2010 16   95   38 76 

2010/2011 14   105   46 57 

2011/2012 14   110   55 72 

2012/2013 15   113*   45 54 

2013/2014 12   88*   21 39 

2014/2015 18 72* 65* 5 45 53 

  LATO 

  
ILOŚĆ 

KLUBÓW 
ILOŚC 

ZAWODNIKÓW 
ILOŚĆ KLAS 

  
Młodzik 

Młodzik 
mł.  

Młodzik 
Młodzicy 

klasa I 
Młodzicy 
klasa II 

Młodzicy 
klasa III 

2005 28   214   46 105 

2006 31   141   59 148 

2007 27   190   34 83 

2008 25   200       

2009 25   218   55 84 

2010 23   176   51 67 

2011 23   178   57 79 

2012 22   192   72 83 

2013 18   147*   58 74 

2014 22   183*   60 60 

 

* Od 2013 roku zostały zmienione zasady klasyfikowania młodzików w Pucharze Polski   



 
 

2.5.2. Organizacja w sporcie dziecięcym  

W ramach rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego Polski Związek Biathlonu prowadzi cykliczne 
programy, tj. „Celuj w Igrzyska”, „Biathlon dla każdego”, „I Ty możesz zostać biathlonistą”. Programy te są 
dofinansowywane z środków MSiT i IBU.  
 
„Celuj w Igrzyska” 

 

Od sezonu 2011/2012 prowadzony jest Narodowy Program Rozwoju Biathlonu „Celuj w Igrzyska”, który 

w założeniu jego pomysłodawców jest programem sportowo-społecznym, adresowanym do młodzieży 

trenującej biathlon. W programie biorą udział wszystkie biathlonowe kluby sportowe, w których trenują  

młodzi sportowcy  marzący o sukcesach na miarę Tomasza Sikory. To właśnie spośród tych młodych 

sportowców w ciągu najbliższych lat zostaną wyłonieni zawodnicy, którzy będą reprezentować biało 

czerwone barwy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2018 roku – idea olimpijska jest jedną z 

najważniejszych w projekcie. 

Program „Celuj w  Igrzyska” ma poprzez szeroką promocję biathlonu, pomóc w szukaniu największych 

talentów tej dyscypliny sportu – i taki jest podstawowy cel twórców projektu. Główne idee programu 

pokrywają się z założeniami dwóch niezwykle ważnych dla polskiego sportu programów sportowo-

społecznych stworzonych i konsekwentnie rozwijanych przez Polski Związek Narciarski: Narodowy 

Program Rozwoju Skoków Narciarskich „Szukamy następców Mistrza” i Narodowy Program Rozwoju 

Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska” uznawane są ze względu na swój zasięg oraz oddziaływanie 

społeczne za jedne z najbardziej udanych i pozytywnie odbieranych przez środowiska sportowe i media 

tego typu przedsięwzięć w Europie. 

W kolejnych sezonach w całej rywalizacji bierze udział co raz więcej zawodników w sześciu kategoriach 

wiekowych: młodziczka młodsza, młodzik młodszy, młodziczka, młodzik, juniorka młodsza, junior 

młodszy. Polski Związek Biathlonu nagradza najlepsze klubu uczestniczące w programie sprzętem 

narciarskim, a zawodników nagrodami rzeczowymi.  

W 2014 roku (sezon 2014/2015) partnerami zadania zostały firmy „Lapua” – producent amunicji 

sportowej oraz firma INCORSA dystrybutor amunicji w Polsce. Firmy te przekazały 100 000 sztuk 

amunicji Standrd Plus, która została wykorzystana jako wsparcie zawodników i klubów podczas 

zawodów oraz jako nagrody w generalnej klasyfikacji klubów.  

W sezonie 2014/2015 zawody zostały objęte honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki.  
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We wszystkich dotychczasowych edycjach programu w klasyfikacji generalnej najlepszymi klubami 
okazały się: 

 BKS WP Kościelisko (4 razy w pierwszej trójce, w tym dwa razy na I miejscu)   
 MKS Karkonosze Jelenia Góra (4 razy w pierwszej trójce, w tym dwa razy  na I miejscu) 
 UKN Melafir czarny Bór (4 razy w pierwszej trójce) 
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Zawodnicy wykazani w klasyfikacjach generalnych zostali objęci szkoleniem centralnym 

Polskiego Związku Biathlonu. Większość z nich stanowiła skład Kardy Narodowej Korea 2018, szkolonej 

przez trenera Tomasza Sikorę, a Kinga Mitoraj osiągnęła  swoje pierwsze wielkie wyniki – złoty medal 

podczas XI Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy Brasov 2013 oraz srebrny medal 

Mistrzostw Świata Juniorek w Raubichi w 2015 roku. W sezonie 2015/2016 zawodnicy Kinga Mitoraj, 

Mateusz Janik, Rafał Penar oraz Kamila Żuk zostali objęci szkoleniem w Kadrze A.   

„Biathlon dla każdego” 
 
W lutym 2014 roku w trakcie trwania Igrzysk Olimpijskich wraz ze Stadionem Śląskim 

zorganizowaliśmy zawody pod 

nazwą „Biathlon dla każdego”. 

Wydarzenie to okazało się na tyle 

udane, że zdecydowaliśmy o 

realizacji tego projektu w 

szerszym zakresie.  

Program „Biathlon dla każdego” 

jest w założeniu imprezą 

sportowo - społeczną dedykowaną  

dla wszystkich grup wiekowych i 

warstw społecznych. Wydarzenie 

to ma za zadanie zaktywizowanie mieszkańców miejscowości, gdzie będą odbywały się zawody do 

spędzania wolnego czasu na uprawianiu sportu i rekreacji. Tego typu wydarzenie jest świetną okazją do 

rodzinnej integracji, a także do zacieśniania więzi w lokalnych społecznościach poprzez sport, a dla 

lokalnych  MOSiR - ów oraz jednostek samorządowych jest to bardzo dobra okazja do promocji 

aktywnego stylu życia wśród okolicznych mieszkańców. Program „Biathlon dla każdego” to promocja 

biathlonu, współzawodnictwa i zdrowej opartej o zasady fair-play rywalizacji. 

Zawody organizowane są dla czterech kategorii wiekowych: szkoły podstawowe: klasy I-III, IV-VI, 

gimnazja oraz kategoria Open. We wszystkich kategoriach istnieje podział na kobiety i mężczyzn. 

Strzelanie podczas „Biathlon dla każdego” realizowane jest za pomocą karabinków laserowych,  co 

pozwala na organizację wydarzenia w atrakcyjnych lokalizacjach, a nawet w centrum miasta. 

 Dwie pilotażowe imprezy, które zorganizowaliśmy ze Stadionem Śląskim oraz MOSiR-em Zabrze 

spotkały się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem społecznym. W sumie w obu akcjach wzięło udział 
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ponad trzysta osób, które prócz samego startu w zawodach mogły zapoznać się z ekwipunkiem 

biathlonisty. W 2014 roku MSiT zdecydowało poprzeć ten projekt dodatkową dotacją, co pozwoliło na 

zorganizowanie zawodów w Chorzowie, Zabrzu, Świętochłowicach, Dusznikach Zdroju, Siemianowicach 

Śląskich, Kościelisku, Gdyni, Jakuszycach. 

 

„I Ty możesz zostać biathlonistą” – program upowszechnianie biathlonu wśród dzieci i młodzieży  

 

 

Program „Upowszechnianie biathlonu wśród dzieci i młodzieży” jest częścią Narodowego Programu 

Rozwoju Biathlonu, który w założeniu jest programem sportowo-społecznym, adresowanym do dzieci i 

młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów (w 2014 roku), realizowanym przez Polski Związek 

Biathlonu przy współpracy z uczniowskimi klubami sportowymi, klubami biathlonowymi, samorządami 

oraz stowarzyszeniami działającymi w zakresie promowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. 

Nadrzędnym celem programu jest upowszechnianie biathlonu, jak również poprzez nasz sport 

promowanie zachowań prozdrowotnych, wychowawczych wartości sportu, działań społecznych i 

edukacyjnych.  W latach 2014-2017 program ma wpłynąć na zwiększenie ilości dzieci i młodzieży 

uprawiających biathlon, poprawę rozpoznawalności biathlonu i znajomości dyscypliny, zapoznanie z 

regionalnymi ośrodkami biathlonowymi oraz narciarstwa biegowego umożliwiającego uprawianie 

wyczynowe, jak i rekreacyjne biathlonu, podniesienie poziomu prowadzenia zajęć w klubach poprze 

doposażenie sprzęt, jak również podniesienie kwalifikacji osób prowadzących zajęcia.  

W pierwszym roku programu (2014) do udziału zostały zaproszone biathlonowe kluby sportowe, takie 

jak:  

1. BLKS Żywiec 

2. UKS Chochołów 

3. UKS Krokus Ciche 

4. UKS Karlik Chorzów 

5. UKS G-8 Bielany 

6. MKS Karkonosze 

7. UKS Lider Katowice 

8. UKS Partyzant Lubatowa 

9. UKN Melafir Czarny Bór 



 
 

10. UKS Mieroszów 

W drugim roku programu (2015) do programu dołączyli: 

11. UKS Zryw Świętochłowice 

12. UKS Strzał Wodzisław 

13. UKS Szczytnik 

14. UKS Muflon Duszniki Zdrój 

15. UKS Harpagan Gdańsk 

16. UKS Krokus Piechowice 

 

W 2014 roku program realizował swoje podstawowe cele: integrację środowiska biathlonu wokół 

upowszechniania biathlonu wśród dzieci i młodzieży, promocję zdrowej i opartej o zasady fair-play 

rywalizacji, której kręgosłupem będzie cykl zawodów dla dzieci i młodzieży realizowanych przez lokalne 

społeczności, pn. „Biathlon dla każdego” z wykorzystaniem laserowych karabinków biathlonowych 

zarówno w okresie śnieżnym na nartach, jak i okresach bez śniegu na rolkach lub z bieganiem, tworzenie 

nowoczesnych form organizacji zajęć sportowych dla dzieci z wykorzystaniem trenażerów narciarskich, 

nartorolek, karabinków laserowych wykorzystywanych przez ich rówieśników w innych krajach, które 

dają trenerom profesjonalne narzędzie do szkolenia, a ćwiczącym, dzieciom i młodzieży przedsmak tego 

czego będzie doświadczać w wieku seniorskim startując w zawodach najwyższej rangi 

międzynarodowej. Polski Związek Biathlonu postawił w roku inauguracyjnym  na aspekt doposażenia 

przede uczestniczących w projekcie klubów w sprzęt narciarski i karabinki laserowe (dla jednego klubu: 

15 kompletów: narty, buty, kije, wiązania do techniki łyżwowej oraz 3 szt. karabinków laserowych, 3 

podpórek strzeleckich), następnie na promocję projektu przez organizację w 2014 roku minimum 

jednych zawodów z wykorzystaniem przekazanego sprzętu zrealizowanych w szkołach podstawowych 

czy gimnazjum oraz promocję poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu banneru w każdym klubie o 

realizowanym projekcie, 100 plakatów w formacie A1 do rozwieszenia w okolicy klubu, ulotek 

informacyjnych o biathlonie do rozdawania podczas ogólnodostępnych zawodów oraz w klubach w celu 

zachęcania uczniów do zajęć sportowych.  

Karabinek laserowy Anschutz jest w pełni bezpieczny i można używać go w zarówno w hali jak i na 

zewnątrz. Nie trzeba stosować standardowych zabezpieczeń, które wymagane są na strzelnicach 

sportowych. Na jeden zestaw składa się karabinek laserowy wraz z tarczą, do której strzela się z 

odległości dziesięciu metrów. Dzięki temu strzelnica nie wymaga dużej przestrzeni. 

Dla grupy 15 zawodników z każdego klubu dofinansowano zakwaterowania i wyżywienia przez 8 dni na 

konsultacjach podczas zorganizowanych wyjazdów w dniach wolnych od nauki, tj. 4 wyjazdy 

weekendowe lub dwa wyjazdy 4 dniowe w okresie, np. 08-11.11.2014, 20-23.12.2014, 28-31.12.014. 

 

  



 
 

Dofinansowanie dziecięcych klubów w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 

 

W 2014 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało Polskiemu Związkowi Biathlonu  dotację w 

wysokości 80 756,00 zł w ramach dofinansowania prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla 

uczniów, ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych, realizowanych ze środków 

Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). 

  

Do projektu przystąpiły następujące kluby: 

  

1.      UKS Zryw Świętochłowice                                     

2.      UKS Karlik Chorzów                                              

3.      UKS Lider Katowice                                             

4.      BLKS Żywiec                                                       

5.      UKS Szczytnik                                                      

6.      UKS Gromik Gdynia                                             

7.      PKO Harpagan Gdańsk                                        

8.      UKS Krokus Piechowice                                       

9.      UKS Kamieńczyk Szklarska Poręba                       

  

Dofinansowane zostały  zajęcia w terminie od 1 października do 31grudnia 2014 roku. 

W ramach zadania dofinansowano wynagrodzenia trenerów, zakup sprzętu, transport, wynajem 

obiektów i ubezpieczenia, koszty pośrednie. 

 

 



 
 

2.6. Sytuacja finansowo-organizacyjna PZBiath. 

Polski Związek Biathlonu w ~75% zależny jest od dotacji ze środków publicznych. Inne źródła finansowania 

to przede wszystkim: wpłaty z IBU, PKOL, środki sponsorskie, składki członkowskie, darowizny.   

PZBiath. działa w sposób transparentny. Skład Zarządu stanowi wskazana w statucie ilość członków w tym 

dwie kobiety.  

W latach 2010-2014 pozyskiwano  środki na szkolenie w kadrach narodowych, na szkolenie w SMS-ach, 

rozwój sportu dzieci i młodzieży (tabela 14) w ramach środków FRKF.  

W 2014 decyzją Zarządu dofinansowaną Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Żywcu. W 2014 roku wniosek o 

utworzenie Ośrodka Młodzieży Uzdolnionej Sportowo złożył klub UKN Melafir Czarny Bór wraz z Gminą 

Czarny Bór. W 2014 roku pozyskano dotację z PKOL pn. „Stypendium solidarności olimpijskiej” pozwalającą 

na dofinansowanie szkolenia następujących  zawodniczek przygotowujących się do Igrzysk w Sochi 2014: 

Monika Hojnisz, Weronika Nowakowska-Ziemniak, Krystyna Guzik. 

Tabela 13.  Przychody PZBiath. w latach 2010-2014 z wskazaniem źródła przychodu 

 

  



 
 

Tabela 14. Dofinansowanie w ramach organizacji przygotowań zawodników kadr narodowych do udziału we 
współzawodnictwie sportowym, w tym realizacja programu szkolenia olimpijskiego, programu przygotowań do 
mistrzostw świata lub Europy w zimowych dyscyplinach olimpijskich, przygotowania do startu w Europejskim 
Festiwalu Młodzieży Europy, YOG, „Talent”, KNB 

Program 2010 2011 2012 2013 2014 

Kadra Młodzieżowa  438 121,00 98 500,00 200 000,00 888 000,00 543 956,31 

Kadra Narodowa 2 820 080,00 2 806 190,32 2 209 103,88 2 752 855,16 1 945 500,88 

Kadra EYOF 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 

Kadra YOG 0,00 104 500,00 10 000,00 0,00 0,00 

„Talent”  173 529,54 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 

Kadra Narodowa B 0,00 0,00 0,00 303 000,00 174 483,69 

Ustawa okołobudżetowa Kadra Seniorów 
- 

- - - 249 968,38 

Ustawa okołobudżetowa Kadra Młodzieżowa 

- 
- - - 394 545,02 

Ustawa okołobudżetowa Kadra Seniorów B 
- 

- - - 407 882,60 

Razem: 3 581 730,54 3 209 190,32 2 156 487,69 4 143 855,16 3 716 336,88 

Stypendia sportowe 263 013,19 193 809,68 153 896,12 209 144,84 208 093,12 

Razem: 3 844 743,73 3 403 000,00 2 923 000,00 4 353 000,00 3 924 430,00 

 

Tabela 15. Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Sport wszystkich 

dzieci” oraz na zadania promocyjne 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Zakup sprzętu dla UKS 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sportowe wakacje 35 000,00 40 000,00 0,00 30 000,00 0,00 

Cykl imprez sportowych 55 000,00 40 000,00 34 500,00 40 000,00 *** 49 188,00 

Szkolenie trenerów 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

„Biathlon dla każdego” promocja  0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

ZSdU Upowszechnianie Sportów 
Zimowych – Biathlon dla każdego 

- - - - 80 756,00 

Upowszechnianie biathlonu „I Ty 
możesz zostać biathlonistą” 

- - - - 270 000,00 

Razem: 165 000,00 80 000,00 34 500,00 70 000,00 419 944,00 

*** pomniejszenie o zwrot kwota 5 812,00 zł  



 
 

Tabela 16. Dofinansowanie zadań ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej dla placówek szkolnictwa sportowego 

SMS 2010 2011 2012 2013 2014 

Duszniki Zdrój 160 000,00 133 000,00 137 430,00 105 100,00 128 420,00 

Szklarska 
Poręba 

155 000,00 138 000,00 130 950,00 ***119 032,52 116 500,00 

Zakopane 250 000,00 200 000,00 161 370,00 173 500,00 ***209 999,37 

Żywiec 0,00 0,00 0,00 0,00 53 000,00 

Razem: 565 000,00 471 000,00 429 750,00 397 632,52 507 919,37 

*** pomniejszenie o zwrot kwota 6 067,48 zł 

*** pomniejszenie o zwrot kwota 0,63 zł 

Tabela 17. Przychody PZBiath. z tytułu reklam, wpłaty IBU i inne 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Przychody z reklam 311 424,87 800 742,89 707 137,57 261 569,11 685 762,32 

Składki członkowskie i 
licencje 

5 300,00 8 080,00 8 220,00 6 155,00 3 680,00 

Wpłaty z IBU 478 904,23 553 314,05 663 275,88 650 951,18 612 421,33 

Darowizny 141 245,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 

Przychody z tyt. rozliczenia 
busów 

186 057,05 174 861,08 262 661,67 276 986,44 117 702,22 

Zwrot nadpłaconych 
składek ZUS 

111 068,28 15 004,16 0,00 0,00 0,00 

Przejęcie środków 
trwałych                  z AZS 

AWF Katowice 

 
85 173,55 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

0,00 

Przychody z odsetek od 
środków na rachunku 

oszczędnościowym 
0,00 8 103,23 9 940,65 185,75 0,00 

Amortyzacja środków 
trwałych zakupionych w 

ramach dotacji 
- - - - 65 702,28 

Pozostałe (w tym 
solidarność olimpijska) 

80 582,09 70 609,38 76 185,73 222 087,62 110 568,93 

Inne 0,00 0,00 54 288,06 26 214,11 11 600,00 

Razem: 1 399 755,07 1 650 714,79 1 787 709,56 1 444 149,21 1 607 437,08 

 

  



 
 

3. CELE 

 

Wizja: Biathlon popularną dyscypliną w Polsce 

 

Wizją, której realizacji będą służyć strategiczne działania podejmowane w każdym obszarze jest 

wysoka popularność biathlonu, rozpoznawalność zawodników i wysoka oglądalność, dzięki temu 

zwiększy się ilość młodych ludzi uprawiających biathlon oraz zwiększy się ilość partnerów 

wspierających rozwój naszej dyscypliny.  

 

Cel główny: Biathlon wiodącą dyscypliną zimową w Polsce 

 

Cele kierunkowe:  

1. Wzrost poziomu wyników sportowych 

2. Popularyzacja biathlonu 

3. Upowszechnianie biathlonu  

4. Rozwój infrastruktury sportowej 

 

3.1. Priorytet 1: Wzrost poziomu wyników sportowych 

 

3.1.1.  Przygotowanie reprezentacji kobiet i mężczyzn do Igrzysk Olimpijskich w Pyeong 

Chang 2018. 

Realizacja zadania ma na celu  podniesienie obecnego poziomu sportowego oraz zdobycie medalu na 

igrzyskach olimpijskich w Korea 2018 poprzez: 

 Powołanie perspektywicznej grupy szkoleniowej – Kadra Korea 2018; 

 Opracowanie programu szkolenia do IOL „Korea 2018” w tym indywidualnych ścieżek rozwoju; 

 Zapewnienie wyselekcjonowanej grupie zawodników optymalnych warunków szkolenia sportowego w 

oparciu o nowoczesne metody szkoleniowe; 

 Zapewnienie startów zawodnikom kadry w imprezach międzynarodowych zależnie od 

reprezentowanego poziomu sportowego; 

 Przygotowywanie optymalnej formy sportowej na imprezy główne cyklu lub sezonu; 

 Nawiązanie ścisłej współpracy trenerów kadr z trenerami klubowymi; 

 Prowadzenie rejestracji obciążeń treningowych; 

 Prowadzenie programu badań wydolnościowych; 

 Stworzenie stałego sztabu szkoleniowego w tym osób współpracujących jak lekarz, masażysta itp.;  

 Stworzenie stałego sztabu wysokokwalifikowanych pracowników technicznych; 

 Zapewnienie najwyższej jakości sprzętu biathlonowego.  

 
3.1.2.  Przygotowanie reprezentacji kobiet i mężczyzn do Igrzysk Olimpijskich w 2022 

roku. 

-  Opracowanie perspektywicznego planu szkolenia do IOL 2022; 

- Powołanie perspektywicznej grupy szkoleniowej – Kadra 2022; 

- Opracowanie programu szkolenia do IOL 2022 w tym indywidualnych ścieżek rozwoju.  

  



 
 

 

3.1.3. Przygotowanie reprezentacji kobiet i mężczyzn do Mistrzostw Świata Juniorów i 

Juniorów Młodszych 

 Powołanie perspektywicznej grupy szkoleniowej juniorów młodszych i juniorów; 

 Opracowanie indywidualnych ścieżek rozwoju; 

 Zapewnienie wyselekcjonowanej grupie zawodników optymalnych warunków szkolenia 

sportowego w oparciu o nowoczesne metody szkoleniowe; 

 Zapewnienie startów zawodnikom kadry w imprezach międzynarodowych zależnie od 

reprezentowanego poziomu sportowego; 

 Przygotowywanie optymalnej formy sportowej na imprezy główne cyklu lub sezonu; 

 Nawiązanie ścisłej współpracy trenerów kadr z trenerami klubowymi; 

 Prowadzenie rejestracji obciążeń treningowych; 

 Prowadzenie programu badań wydolnościowych; 

 Stworzenie stałego sztabu wysokokwalifikowanych pracowników technicznych; 

 Zapewnienie najwyższej jakości sprzętu biathlonowego.  

 

3.1.4. Poprawa systemu ciągłości szkolenia sportowego w biathlonie. 

Realizacja zadania ma ograniczyć skutki rezygnacji i zahamowań karier sportowych, co ma przełożyć 

się na wzrastając ilość zawodników uprawiających biathlon i wczesną identyfikację talentów.  Ma 

wskazać trenerom procesy warunkujące systematyczny rozwój poziomu sportowego w wieloletnim 

okresie szkolenia sportowego. Ma wskazać metody, środki szkoleniowe stosowane na etapach 

szkolenia wszechstronnego, ukierunkowanego i specjalistycznego realizowanego w Uczniowskich 

Klubach Sportowych, Szkołach Mistrzostwa Sportowego, Akademickich Związkach Sportowych, 

Ośrodkach Młodzieży Uzdolnionej Sportowo, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego.  Określi 

główne zasady indywidualizacji treningu. Realizacji zadania wymaga powołania Koordynatora sportu 

młodzieżowego.  

 Intensyfikacja pracy Wydziału Szkolenia; 

 Powoływanie Kadry Narodowej B, Kadry YOG i EYOF, Kadry IOl 2022; 

 Ewaluacja zasad współzawodnictwa sportowego; 

 Przygotowanie kalendarza imprez krajowych zapewniającego optymalny rozwój sportowy 

młodzieży, w tym rozwój programu „Celuj w Igrzyska”; 

 Powołanie Ośrodków Szkolenia Młodzieży Uzdolnionej Sportowo; 

 Przygotowanie programu współzawodnictwa sportowego w kategorii młodzika młodszego i 

młodzika;  

 Kontynuacja współpracy z zagranicznymi federacjami biathlonu w zakresie organizacji cyklicznych 

imprez sportowych dla młodzieży i wymian podczas obozów sportowych; 

 Uczestnictwo w zawodach IBU Junior Cup, Baltic Cup. 

  



 
 

 

3.1.5.  Opracowanie etapowych programów przygotowań na wszystkich poziomach 

szkolenia  sportowego. 

Określenie wszystkich istotnych czynników organizacyjno-merytorycznych wpływających na ostateczny 

wynik sportowy. Uwzględnienie etapowości szkolenia w cyklu rocznym i olimpijskim. Zadanie ma na 

celu stworzenie spójnego, wysokiej jakości systemu szkolenia biathlonowego w Polsce.  

 Nawiązanie współpracy z ekspertami z różnych dziedzin nauk o sporcie do prowadzenia konferencji 
szkoleniowych czy indywidualnych konsultacji; 

 Opracowanie materiałów szkoleniowych dla trenerów, instruktorów pracujących z zawodnikami na 
wszystkich etapach szkolenia w tym przede wszystkim planu obciążeń treningowych.   
 

3.1.6.  Podnoszenie poziomu szkolenia w Szkołach Mistrzostwa Sportowego 

Realizacja zdania ma na celu podniesienie jakości szkolenia w SMS poprzez realizację niezbędnych 

obciążeń treningowych dostosowanych do poziomu szkolonych zawodników, doskonalenie metod 

szkolenia w Szkołach Mistrzostwa Sportowego. Dokształcanie kadry trenerskiej, doposażenie sprzętowe, 

rozszerzenie zakresu badań diagnostycznych. 

 Czynne wspieranie przez PZBiath. istniejących Szkół Mistrzostwa Sportowego poprzez Koordynatora 
sportu młodzieżowego; 

 Prowadzenie rejestracji obciążeń treningowych; 
 Prowadzenie programu badań wydolnościowych, testów specjalistycznych; 
 Opracowanie jednolitego systemu naboru do SMS; 
 Organizowanie kursów podnoszących kwalifikacje trenerskie; 
 

3.1.7. Program organizacji współzawodnictwa w biathlonie na każdym poziomie 

szkolenia. 

Zadanie ma na celu zwiększenie zainteresowania biathlonem wśród dzieci i młodzieży poprzez 

dodatkową ilość zawodów przeprowadzanych w profesjonalnych ośrodkach biathlonowych, z systemem 

nagród dla uczestników i trenerów –kontynuacja programu „Celuj w Igrzyska”. 

 Uczestniczenie w programach Ministerstwa Sportu związanych z organizacją zawodów dla dzieci i 
młodzieży; 

 Opracowanie kalendarza imprez sportowych; 
 Wspieranie zawodów regionalnych organizowanych przez Kluby i Stowarzyszenia; 
 Podnoszenie jakości organizowanych imprez poprzez pozyskiwanie partnerów, sponsorów. 

 
3.1.8. Podnoszenie kompetencji Trenerów pracujących w biathlonie. 

Zadanie będzie realizowane poprzez ścisłą współpracę z uczelniami sportowymi, szczególnie z AWF 

Katowice i Międzynarodową Federacją Biathlonu (IBU). 

 Kontynuacja współpracy z AWF Katowice w zakresie nadawania stopni kwalifikacyjnych w biathlonie; 
 Organizowanie kursów szkoleniowych dla trenerów pracujących z dziećmi i młodzieżą w ramach 

środków pozyskiwanych IBU, PKOL, MSiT;  



 
 

 Udział trenerów kadr oraz trenerów klubowych w konferencjach metodyczno- szkoleniowych 
organizowanych przez MSiT i Akademię Trenerską; 

 Udział trenerów w szkoleniach IBU; 
 Przekazywanie materiałów i informacji szkoleniowych dla trenerów klubowych; 
 Organizowanie wyjazdów szkoleniowych na zawody międzynarodowe. 

 
3.1.9. Zabezpieczenie sprzętowe. 

Zadanie ma na celu zorganizowanie jak najlepszej jakości sprzętu sportowego odpowiednio na 

wszystkich etapach szkolenia. 

 Zwiększenie kontaktów z przedstawicielami sprzętu sportowego dla wyposażenia zawodników kadr 
narodowych; 

 Pomoc merytoryczna i finansowa Klubom w zakresie zakupu sprzętu specjalistycznego; 
 Przekazywanie sprzętu sportowego najbardziej aktywnym klubom w zakresie szkolenia dzieci i 

młodzieży w ramach realizowanych projektów.  

 

3.2. Priorytet 2: Popularyzacja biathlonu 

 

3.2.1. Rozwój kontaktów z mediami. 

Zadanie ma na calu zwiększenie zainteresowania biathlonem wśród mediów. 

 Intensyfikacja działań marketingowych związanych z przyciągnięciem zainteresowania mediów; 
 Organizowanie konferencji prasowych z zawodnikami i trenerami; 
 Organizowanie imprez towarzyszących dla przedstawicieli mediów;  
 Lobbing w stacjach telewizyjnych i radiowych. 

 

3.2.2. Promocja wszystkich atrakcyjnych imprez biathlonowych w Polsce; 

 

Realizacja zadania związana jest z działaniami “rzecznika prasowego” Związku w celu 

systematycznego przekazu informacji. Rozpowszechnianie biathlonu z wykorzystaniem wizerunku 

znanych sportowców, polityków i innych. W tym organizacja imprez „pod patronatem”. 

 Profesjonalne zorganizowanie wraz z Miastem Duszniki Zdrój Pucharu IBU w 2016 roku oraz 
Mistrzostw Europy Seniorów w 2017 roku; 

 Nadanie wysokiej rangi zawodom mistrzowskim organizowanym w kraju poprzez właściwą 
oprawę i wymóg uczestnictwa zawodników Kadr Narodowych; 

 Dążenie do organizacji imprez międzynarodowych typu IBU Junior Cup, IBU Cup, OECH, JWCH; 
 

3.2.3. Pozyskanie sponsorów w tym sponsora strategicznego 

Zadanie ma na celu weryfikację dotychczasowych umów, pod kątem korzyści i opłacalności oraz ich 

realizacji, w celu ewentualnych renegocjacji. Głównym jednak zamierzeniem jest koncentracja na 

poszukiwaniu nowych, potencjalnych kontraktów oraz określenie kryteriów „Sponsora strategicznego 

PZBiath.”. 



 
 

 Przygotować ofertę marketingową opartą o profesjonale badania marketingowe wizerunku 
dyscypliny; 

 Pozyskać partnerów zainteresowanych współpracą z PZBiath.; 
 Pozyskać sponsorów, pozwalających na poprawę sytuacji finansowej Związku; 
 Zaktywizowanie działań Komisji Rozwoju PZBiath.; 
 Zapewnienie stypendiów dla zawodników Kadr Narodowych. 

 
3.2.4. Poprawa wizerunku zewnętrznego Związku.  

Zadanie ma na celu rozpropagowanie PZBiath. jako wiarygodnego partnera do współpracy w 

działaniach związanych z rozwojem sportu w Polsce oraz na polu marketingowym. 

 Dążenie do udziału przedstawicieli Związku w pracach PKOL oraz innych prestiżowych i 
opiniotwórczych gremiach sportowych, współpracy z przedstawicielami mediów oraz aktywnym 
tworzeniem wizerunku; 

 Dążenie do udziału przedstawicieli Związku w pracach IBU. 
 

3.3. Priorytet 3: Upowszechnianie biathlonu 

 

3.3.1. Organizacja zawodów „Biathlon dla każdego”. 

 

Zadanie ma na celu zwiększenie ilości imprez promujących biathlon w całej Polsce.  

Program  „Biathlon dla każdego” jest w założeniu imprezą sportowo - społeczną dedykowaną dla 

wszystkich grup wiekowych i warstw społecznych. Wydarzenie to ma za zadanie zaktywizowanie 

mieszkańców miejscowości, gdzie będą odbywały się zawody do spędzania wolnego czasu na 

uprawianiu sportu i rekreacji. Tego typu wydarzenie jest świetną okazją do rodzinnej integracji, a 

także do zacieśniania więzi w lokalnych społecznościach poprzez sport, a Dla lokalnych  MOSiR - 

ów oraz jednostek samorządowych będzie to bardzo dobra okazja do promocji aktywnego stylu 

życia wśród okolicznych mieszkańców. Program „Biathlon dla każdego” to także promocja 

współzawodnictwa i zdrowej opartej o zasady fair-play rywalizacji.  

Zawody, które będą rozgrywane w miejscach ogólnodostępnych są bardzo bezpieczne, gdyż ostrą 

broń, która jest stosowana w biathlonie zastępują karabinki laserowe, które są całkowicie 

nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia.  W zawodach może wystartować każdy, kto tylko czuje się na 

siłach do przemierzenia dystansu, który jest określany dla każdej z grup wiekowych przez 

regulamin zawodów. Zawodnicy podzieleni są na kategorie: szkoły podstawowe klasy 1-3, szkoły 

podstawowe klasy  4-6, gimnazjum klasy 1-3 oraz kategoria Open.  

 

3.3.2. Kontynuacja programu „Upowszechnianie sportów zimowych pn. „I Ty możesz zostać 

biathlonistą”. 

 

Program „Upowszechnianie biathlonu wśród dzieci i młodzieży” jest częścią Narodowego 

Programu Rozwoju Biathlonu, który w założeniu jest programem sportowo-społecznym, 

adresowanym do dzieci ze szkół podstawowych, realizowanym przez Polski Związek Biathlonu 

przy współpracy z uczniowskimi klubami sportowymi, klubami biathlonowymi, samorządami oraz 

stowarzyszeniami działającymi w zakresie promowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.  



 
 

Celem zadania jest zwiększenie ilości dzieci uprawiających biathlon, co ma przełożyć się na 

zwiększenie ilości licencjonowanych zawodników biathlonu.  

2015 rok 

1. Zakup i dystrybucja sprzętu sportowego dla 15 klubów, tzn. 5 klubów otrzyma po 10 kompletów 
narciarskich, natomiast 10 klubów komplety nartorolki, kaski, trenażery narciarskie, amunicja 
sportu (poszerzenie zakresu sprzętu o amunicję sportową, nartorolki, kaski, trenażery narciarskie); 

2. Organizacja imprez sportowych w ramach realizacji projektu – 20 imprez w 6 województwach, tj. w 

następujących miastach w Chorzowie, Warszawie, Kościelisku, Czarnym Borze, Iwoniczu Zdrój, 

Dusznikach zdrój, Gdyni, Wiśle.;  

3. Organizacja centralnego obozu sportowego w okresie letnich wakacji dla najbardziej aktywnych 

uczestników (100 dzieci) projektu z wszystkich klubów, 10 dni w Dusznikach Zdroju – centrum 

polskiego biathlonu; 

4. Promocja projektu poprzez plakaty, ulotki, banery, portale społecznościowe, stronę internetową; 

5. Spotkania uczestników projektu z Olimpijczykami, tj. Tomaszem Sikorą, Agnieszką Cyl, Weronika 

Nowakowską-Ziemnaik, Moniką Hojnisz, Magdaleną Gwizdoń; 

6. Szkolenie kadr na potrzeby realizacji projektu –wrzesień 2015; 

7. Prowadzenie zajęć sportowych – dofinansowanie osób prowadzących zajęcia sportowe, 

zabezpieczenie środków na transport i wynajem obiektów na 10 treningów biathlonowych w 

każdym klubie przy współpracy z wiodącymi klubami biathlonowymi w regionie; 

8. Uruchomienie platformy internetowej dla klubów realizujących projekt; 

9. Wydanie publikacji metodyczno-szkoleniowej cz. I.  

10. Pozyskanie patronatu Ministra Sportu i Turystyki oraz Międzynarodowej Federacji Biathlonu. 

2016 rok  

1. Zakup i dystrybucja sprzętu sportowego dla 15 klubów (poszerzenie zakresu sprzętu o amunicję 
sportową, trenażery narciarskie i strzeleckie, maty strzeleckie); 

2. Organizacja imprez sportowych w ramach realizacji projektu – 20 imprez;  

3. Organizacja obozów sportowych w okresie ferii zimowych i wakacji; 

4. Promocja projektu poprzez plakaty, ulotki, banery, portale społecznościowe; 

5. Spotkania uczestników projektu z Olimpijczykami; 

6. Szkolenie poprzez konferencje metodyczno-szkoleniowe kadr na potrzeby realizacji projektu – 

kwiecień i wrzesień 2016; 

7. Prowadzenie zajęć sportowych – dofinansowanie osób prowadzących zajęcia; 

8. Przeprowadzanie kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe osób prowadzących zajęcia na 

stopień instruktora oraz trenera II klasy przy współpracy z AWF Katowice oraz Międzynarodowej 

Federacji Biathlonu;  

9. Wydanie publikacji metodyczno-szkoleniowej cz. II.  

2017 rok  

1. Zakup i dystrybucja sprzętu sportowego dla 15 klubów; 
2. Organizacja imprez sportowych w ramach realizacji projektu – 20 imprez;  

3. Organizacja obozów sportowych w okresie ferii zimowych i wakacji; 

4. Promocja projektu poprzez plakaty, ulotki, banery; 

5. Spotkania uczestników projektu z Olimpijczykami; 

6. Szkolenie kadr na potrzeby realizacji projektu – kwiecień i wrzesień 2017; 

7. Prowadzenie zajęć sportowych - dofinansowanie osób prowadzących zajęcia; 

8. Wydanie publikacji metodyczno-szkoleniowej cz. II.  

 

3.3.3. Program „WF z biathlonem” z udziałem najlepszych zawodników.  



 
 

3.4. Priorytet 4: Rozwój infrastruktury sportowej  

Wspomaganie organizacyjne działań inwestycyjnych w zakresie renowacji i rozbudowy ośrodków 

biathlonowych w oparciu o sprawdzone modelowe rozwiązania funkcjonalno-użytkowe i techniczne w 

obiektach europejskich. Celem zadania jest wyrównywanie dysproporcji w nasyceniu poszczególnych 

regionów w urządzenia i obiekty sportowe oraz obniżenia kosztów ich realizacji i eksploatacji. 

 Udzielanie pomocy istniejącym ośrodkom biathlonowym w zakresie modernizacji i doposażenia w 
sprzęt; 

 Czynne wspieranie przez PZBiath. wszystkich inicjatyw związanych z budową i modernizacją 
obiektów biathlonowych. 

  Uzgodnienie z właścicielami obiektów biathlonowych planów modernizacji; 
 Przygotowywanie obiektów pod względem technicznym zgodnie z obowiązującymi normami IBU; 
 Zaproszenie przedstawiciela Komisji Technicznej IBU do wizytacji obiektów, celem określenia 

zakresu prac; 
 Wystąpienie do IBU z wnioskiem o nadanie licencji obiektom biathlonowym uprawniających do 

organizacji zimowych imprez międzynarodowych; 
 Udzielanie pomocy merytorycznej Klubom, Szkołom i Stowarzyszeniom w zakresie rozwoju 

infrastruktury do szkolenia w biathlonie; 
 Organizowanie konferencji dla organizatorów zawodów biathlonowych z przedstawicielem IBU 

odpowiedzialnym za prawidłowe przeprowadzanie zawodów. 
 

3.4.1. Organizacja imprez międzynarodowych.  

Zadanie ma na celu promocję ośrodków biathlonowych w Polsce oraz wykazanie się umiejętnością 

organizacji imprez międzynarodowych. 

- Wspólnie z Gospodarzami obiektów przygotować wieloletni plan wystąpień do IBU z wnioskami o      

organizację imprez międzynarodowych; 

- organizacja zawodów regionalnych zawodów biathlonowych typu „Puchar Bałtyku”, Puchar Europy 

Centralnej”, „Nadzieje Olimpijskie”.  

 

 


