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I. SKŁAD ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA 

 
W dniu 01.12.2018 r.  odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów, podczas którego 

został powołany nowy Zarząd XIII kadencji, wpisany 28.05.2019 r. do KRS w następującym 
składzie: 

1. Marek Krajewski – Prezes Zarządu 

2. Lech Szargiej – Wiceprezes 

3. Tomasz Poręba – Wiceprezes 

4. Arkadiusz Kawecki – Członek Zarządu 

5. Katarzyna Ziębik – Członek Zarządu 

6. Marek Krawczyk – Członek Zarządu 

W dniu 18.09.2021 r. odbył się Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów, podczas 
którego został powołany nowy Zarząd XIV kadencji, wpisany 13.04.2022 r. do KRS,  w 

następującym składzie: 
 

1. Marek Krajewski – Prezes Zarządu 

2. Lech Szargiej – Wiceprezes 

3. Tomasz Poręba – Wiceprezes 

4. Arkadiusz Kawecki – Członek Zarządu 

5. Katarzyna Ziębik – Członek Zarządu 

6. Marek Krawczyk – Członek Zarządu 

II. KOMPETENCJE I ZADANIA 

 
Od powołania nowego Zarządu w roku 2018, a następnie w 2021 roku, nie uległy zmianie 

kompetencje Członków Zarządu. 
 

1. Marek Krajewski – sprawy związane z kadrami narodowymi, kontakt z Ministerstwem 

Sportu i Turystyki, sprawy związane z marketingiem i sponsoringiem; 

2. Lech Szargiej – sprawy organizacyjne, finansowe oraz współpraca z wojewódzkimi 

związkami badmintona; 

3. Tomasz Poręba - sprawy międzynarodowe; 

4. Arkadiusz Kawecki – sprawy związane z marketingiem i komunikacją; 

5. Katarzyna Ziębik – sprawy związane z para badmintonem; 

6. Marek Krawczyk – sprawy związane z organizacją rozgrywek i sprawy sędziowskie 

 

III. POSIEDZENIA ZARZĄDU, UCHWAŁY 

 
W okresie od  1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Zarząd  XIII, a następnie XIV kadencji podjął 
63 uchwały.  Zgodnie z Regulaminem prac Zarządu przyjętym uchwałą oraz z  
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uwagi na ograniczenia związane z COVID-19 głosowania mogły odbywać się w formie 
telekonferencji, bądź w drodze elektronicznej. W roku 2021 Zarząd nie obradował w trybie 

posiedzeń protokołowanych. 
Wszystkie uchwały dostępne są na stronie internetowej Polskiego Związku Badmintona, w 
zakładce BIP. 

 
 

IV. BIURO POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA 

 
1. Michał Langer – Sekretarz Generalny (do 30.06.2021 r.) 

2. Marzenna Koszewska – Sekretarz Generalny (od 02.11.2021) 

3. Paweł Wroniewicz – Dyrektor Lotto Ekstraligi Badmintona (od 01.10.2021) 

4. Katarzyna Garbacka – Dyrektor Sportowy  

5. Małgorzata Wiśniewska – Główny Księgowy;  

6. Katarzyna Zielkiewicz – Kadry i płace 

7. Dorota Matysiak – Administracja i szkolenie (od 01.12.2021) 

8. Wiktor Krawczyk – Szkolenie i organizacja turniejów  

9. Marta Watrakiewicz – Administracja i szkolenie (do 31.12.2021) 

10. Kamil Sułkowski – Marketing i komunikacja (od 01.10.2021) 

W roku 2021  Biuro Polskiego Związku Badmintona zatrudniało maksymalnie 9 osób, w 

tym 5 osób na pełnoetatowych umowach o pracę, 2 osoby na umowę zlecenie oraz 2 osoby 
w oparciu o umowy cywilno-prawne.  

 

V. SZKOLENIE ZAWODNIKÓW 

 

Szkolenie zawodników odbywało się w oparciu o dotacje Ministerstwa Sportu i Turystyki w 
programach: 

• Przygotowanie zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz 

przygotowani i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich  - środki z 

budżetu państwa 

• Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie w Ośrodku 

Szkolenia Sportowego Młodzieży (OSSM) – program dotacyjny FRKF 

• Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego – szkolenie z szkole 

Mistrzostwa Sportowego – program dotacyjny FRKF 

• Wspieranie procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w przygotowaniach do 

igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich , igrzysk głuchych, mistrzostw świata i 

Europy – budżet państwa 

• Wspieranie przygotowań do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, 

mistrzostwach świata i Europy  – budżet państwa 

•  
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• Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z 

obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych  

• Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie imprez mistrzowskich 

organizowanych w Polsce – budżet państwa 

 
UMOWY Ministerstwo Sportu 2021 

NAZWA PROGRAMU NUMER UMOWY 
DATA 
ZAWARCIA 

KWOTA 
UMOWY 

FRKF NS 2021/0007/0004/SubC/DSW 23.03.2021 250 000,00 zł 

Budżet NS 2021/0052/0062/Udot/4/DSW 23.03.2021 96 421,09 zł 

Budżet 2021/0060/0062/Udot/4/DSW 31.03.2021 1 600 000,00 zł 

FRKF SG 2021/0093/0004/SubB/DSW 26.04.2021 894 089,80 zł 

FRKF SMS 2021/0092/0004/SubB/DSW 26.04.2021 20 000,00 zł 

FRKF S.C. 2021/0152/0004/SubB/DSW 10.05.2021 323 910,20 zł 

FRKF MWP 2021/0220/0004/SubB/DSW 26.05.2021 50 000,00 zł 

MOB 2021/0241/0004/SubB/DS.-SWD/12/AC 11.06.2021 838 866,81 zł 

      4 073 287,90 

 
 
Część kosztów związanych ze szkoleniem w roku 2021 Związek pokrył ze środków własnych, 

które pozyskał w wyniku podpisania umów sponsorskich. 
 

Od dnia 1 sierpnia 2019 roku szkolenie Kadry Narodowej Seniorów oraz OSSM Warszawa jest 
realizowane w Ośrodku Szkolenia Kadry Narodowej Badmintona w Józefosławiu (Lavo). 
Ośrodek został uruchomiony na mocy podpisanej umowy na okres 5 lat. Ośrodek ten jest 

wyposażony w 12 kortów - w tym korty będące w posiadaniu PZBad, które zostały przeniesione 
z COS OPO Giżycko - siłownie, basen, sauny, oraz pokoje dla fizjoterapeuty i trenerów. W 

ROKU 2021 treningi dla kadr narodowych odbywały się dwa razy dziennie  w systemie przed 
i popołudniowym. PZBad miał codziennie po 5 godzin do dyspozycji 12 kortów na wyłączność 
i nieograniczony dostęp do pozostałej infrastruktury ośrodka.  

W ramach dofinansowania MKDNIS (obecnie MSiT) w roku 2021, gdzie pandemia w dalszym 
ciągu ograniczyła realizację założonych przez PZBad planów,  szkolenie odbywało się w 

następujących formach: 
• stacjonarne, permanentne w Warszawie - Kadra Narodowa Seniorów oraz OSSM 

Warszawa w ramach  umowy budżetowej, FRKF oraz budżet parabadminton  

• stacjonarne, permanentne w Białymstoku - OSSM Białystok w ramach umowy FRKF 

• zgrupowania i konsultacje krajowe - Kadra Narodowa Seniorów i Juniorów w ramach 

umowy budżetowej, okołobudżetowej FRKF szkolenie centralne oraz parabadminton  

• zgrupowania i konsultacje zagraniczne - Kadra Narodowa Seniorów i Juniorów w ramach 

umowy budżetowej, FRKF szkolenie centralne 

• wyjazdy na turnieje zagraniczne i krajowe - Kadra Narodowa Seniorów i Juniorów w 

ramach umowy budżetowej, okołobudżetowej FRKF szkolenie centralne oraz 

parabadminton 
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Kadra szkoleniowa 2021 

 

Warszawa – Kadra Narodowa Elity i OSSM Warszawa 

 
• Trener Główny Kadry Narodowej – Stephen Butler  (od 02.10.2020) 

• Asystent trenera głównego kadry narodowej – Nadzieżda Zięba 

• Trener Kadry Narodowej Elity Gier Podwójnych Mężczyzn – Robert Mateusiak (do 

31.08.2021)  

• Trener Kadry Narodowej Elity Gier Podwójnych kobiet – Łukasz Moreń (do 30.06.2021) 

• Trener Kadry Narodowej U-19 – Jacek Hankiewicz (OSSM Warszawa) 

• Trener Kadry Narodowej U-19 – Jarosław Suwała (OSSM Warszawa) 

 

 

 

• Trener przygotowania fizycznego Kadry Narodowej Elity, OSSM Warszawa  – Mateusz 

Spalik (od 01.04.2021) 

• Fizjoterapeuta - Jakub Mikołajczyk 

• Fizjoterapeuta parabadminton – Mateusz Spalik 

OSSM Białystok 

• Trener koordynator  - Paweł Lenkiewicz 

• Trener - Dominik Ziętek 

• Fizjoterapeuta – Ada Lasota 

OSSM Bieruń 
• Trener, koordynator – Szymon Kostka 

• Trener – Damian Pławecki 

• Trener – Magdalena Kulska 

• Trener – Alan Ostrowski 

• Fizjoterapeuta - Aleksandra Styczeń 

SMS Szklarska Poręba  

• Trener SMS  – Adam Słomka 

• Trener – Sławomir Kowalski 

Pozostali trenerzy: 

• Kadra Narodowa  U-17 – Wojciech Palikij, Adam Załęski 

• Kadra Narodowa U-13 – U-15 – Szymon Kostka, Zbigniew Jasiulewicz, Kamil Korbel, 

Mateusz Dynak, Mirosław Marek 

Zadaniem trenera głównego Stephena Butlera, poza szkoleniem zawodników Kadry Narodowej 

było również stworzenie i wprowadzenie spójnego systemu szkolenia zawodników w 
Centralnym Ośrodku Szkolenia Kadry ale także w OSSM’ach i SMSie,  stworzenie systemu 
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weryfikacji i oceny zawodników i trenerów oraz realizacja 

odpowiednich szkoleń grupowych i indywidualnych dla trenerów na terenie całego kraju. W 
okresie styczeń – marzec 2021 zrealizowany został cykl 3 szkoleń dla trenerów kadr 

narodowych oraz OSSM. Szkolenie prowadził trener Stephen Butler, a jego celem było 
rozwinięcie u trenerów techniki gry oraz umiejętności przekazywania tej techniki zawodnikom. 
 

Kadra Narodowa Elity 

 

W pierwszym półroczu 2021 roku  pandemia COVID-19 w dalszym ciągu nie pozwalała na 
realizację startów z powodu odwoływanych lub przekładanych na inne terminy turniejów 
międzynarodowych. Kwalifikacje olimpijskie i rankingi zostały odmrożone od marca 2021. 

Startem głównym w pierwszym półroczu były przełożone z roku 2020 Mistrzostwa Europy 
rozgrywane w Kijowie na Ukrainie, gdzie zakwalifikowało się czterech polskich zawodników: 

para mieszana Paweł Śmiłowski/Magdalena Świerczyńska (miejsca 9-16) oraz para w grze  
 
 

podwójnej mężczyzn Wiktor Trecki/Maciej Matusz (miejsca 17-32).   
Pierwszym startem dla polskich zawodników był turniej Polish Open organizowany w 

Gnieźnie, gdzie zagrała prawie cała Kadra Narodowa. Michał Rogalski dotarł do ćwierćfinału 
zdobywając cenne punkty do rankingu olimpijskiego. Wracający do startów po kontuzji Miłosz 
Bochat zdobył dwa medale, w grze podwójnej z Adamem Cwaliną oraz w grze mieszanej z 

Wiktorią Adamek. Srebrny medal wywalczyła również para w grze podwójnej kobiet Zuzanna 
Jankowska/Anastasiya Khomich. Po długiej przerwie ten start zawodników należy ocenić 
pozytywnie. Punktów do kwalifikacji olimpijskiej polscy zawodnicy szukali również na 

turnieju w Peru oraz w Portugalii. Michał Rogalski w Peru dotarł do ćwierćfinału, a Wiktoria 
Dąbczyńska odpadła w drugiej rundzie.  Pozostali kadrowicze wystartowali jeszcze w 

turniejach w Austrii i na Słowenii. W Austrii najlepiej zaprezentowała się para kobieca 
Kornelia Marczak/Dominika Kwaśnik, która dotarła do ćwierćfinału. Michał Rogalski i 
Wiktoria Dąbczyńska otarli się o bezpośrednią kwalifikację olimpijską. Zawodnicy byli na 

pierwszych miejscach rezerwowych, jednak finalnie po raz pierwszy w historii startów 
badmintona na igrzyskach olimpijskich, polscy zawodnicy nie uzyskali kwalifikacji. Pozostał 

niedosyt, ponieważ po „odmrożeniu” turniejów kwalifikacyjnych Polakom udało się 
wystartować tylko w trzech z nich. Pozostałe  
turnieje zostały ponownie odwołane, co zmniejszyło szanse zawodników na uzyskanie 

niezbędnych do kwalifikacji punktów rankingowych. Wiktorii Dąbczyńskiej do bezpośredniej 
kwalifikacji zabrakło niespełna 50 punktów.  

W II półroczu 2021 r., po zakończeniu przesuniętych o rok Igrzysk Olimpijskich w Tokio, 
zawodnicy kadry narodowej elity wystartowali w turnieju Polish International w Zakopanem, 
gdzie para mieszana Paweł Śmiłowski/Wiktoria Adamek zdobyli wicemistrzostwo. W półfinale 

polscy reprezentanci pokonali parę angielską Rory Easton/Annie lado 21:15, 21:18. W finale 
ulegli francuskiemu mikstowi William Villeger, Anne Tran 15:21, 17:21. Polska kadra 

wystartowała jeszcze w turnieju Denmark Masters International Challenge, Bulgarian 
International Future Series, Belgium International Challenge, Welsh International Challenge, 
Italian International Series, Hungarian International Series, gdzie Michał Rogalski dotarł do 

ćwierćfinału po wygranym meczu ze Szwedem jacobem Nilssonem. 
W roku 2021 zrealizowano zgrupowanie szkoleniowe w Józefosławiu. Szkolenie zostało 

zabezpieczone od strony sprzętu sportowego – lotek piórowych, obiektów sportowych (hala 
sportowa i siłownia), wyżywienia oraz opieki medycznej. Wszyscy zawodnicy poddawani byli 
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cyklicznym lekarskim badaniom okresowym. W zakresie 

realizacji szkolenia Związek współpracował z LAVO w Józefosławiu (hala sportowa, 
siłownia), COMS (badania okresowe, opieka medyczna), Altecomo (wyżywienie), Victor 

Polska (lotki piórowe), J. Mikołajczyk – fizjoterapeuta, P. Gasser – trener przygotowania 
motorycznego do końca marca 2021, od kwietnia Mateusz Spalik. 
 

Ośrodki Szkolenia Sportu Młodzieżowego (OSSM) 

 

Szkolenie w  2021 roku realizowane było w ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w trzech placówkach szkoleniowych: OSSM Warszawa, OSSM Białystok oraz 
OSSM Bieruń. Szkolenie miało formę ciągłych, stacjonarnych zgrupowań półrocznych. 

Zawodnicy powołani do szkolenia stanowili trzony reprezentacji w kategorii junior, junior 
młodszy i młodzik.  

 
 
 

W OSSM Warszawa zakładane  cele zostały zrealizowane, pomimo iż sytuacja związana z 
pandemią w Polsce i wielu krajach na świecie utrudniała realizację niektórych założonych 

celów. Pomimo utrudnień dużą uwagę przykładano na rozwój i doskonalenie umiejętności 
zawodników, a turniejami kontrolnymi dla wielu z nich stały się Mistrzostwa Polski. W 
rozgranych Mistrzostwach Polski w kategoriach juniorskich widać było wyraźną dominację 

zawodników trenujących w ośrodkach OSSM. Doskonalenie oceny umiejętności 
poszczególnych zawodników w zakresie techniki uderzeń, pracy nóg, taktyki oraz poziomu 
zdolności motorycznych zostało zrealizowane poprzez: wprowadzenie testów motorycznych 

oraz bardziej szczegółowy monitoring doskonalenia technik niezbędnych na korcie w postaci 
arkuszy ewaluacyjnych. Dla każdego zawodnika zostały określone elementy wymagające 

poprawy. Każdy zawodnik uzyskał wiedzę i wskazówki nad czym powinien pracować aby 
rozwój stał się widoczny i przekładał się na wynik sportowy. Ocena kontrolna rozwoju 
zawodników odbywała się co trzy miesiące i jej celem było wyznaczenie kierunku pracy z 

zawodnikiem w części treningu indywidualnego.  W okresie pierwszych 6 miesięcy 
zrealizowane zostały 234 jednostki treningowe, co dało ponad 450 godzin treningowych w skali 

całego półrocza. W okresach tygodniowych zawodnicy  realizowali również trening 
motoryczny, który po wcześniej przeprowadzonych testach FMS oraz testach motorycznych, 
wskazał słabe punkty każdego z zawodników. Główne jednostki treningowe realizowane były 

w dwóch grupach zależnie od stopnia zaawansowania. Zadania do realizacji oparte były o start 
główny, którym  były Mistrzostwa Europy U-17 rozgrywane na początku września 2021 r. W 

turnieju wystartowało czworo zawodników OSSM warszawa. Zawodniczka Joanna 
Podedworny zdobyła historyczny srebrny medal w grze pojedynczej.  Kontynuowana była 
praca w zakresie ewaluacji zawodników na podstawie arkuszy ewaluacyjnych oraz testów 

motorycznych. Bardzo szczegółowy monitoring zawodników pod kątem poprawy umiejętności 
technicznych i taktycznych przełożył się na szybszy postęp i opanowanie nowych umiejętności. 

Kontynuowana była praca indywidualna z zawodnikami w zakresie deficytów pod kątem danej 
specjalizacji. Proces szkolenia dzięki wprowadzonym zmianom stał się bardziej przejrzysty dla 
zawodników. Zawodnicy w większości opanowali podstawowe i średnio zaawansowane 

umiejętności taktyczne w swoich grach. Zdecydowanie poprawili pracę nóg, która jest bardzo 
ważna w odniesieniu do realizowania założeń taktycznych. Wszystkie nowe rozwiązania w 

większym bądź mniejszym stopniu zaczęły występować w grze co umożliwiło nam dalszy 
rozwój.  
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Ponadto raz w tygodniu wprowadzony został 30 minutowy 

wykład na tematy:  
• Stres 

• Sposoby radzenia sobie ze stresem  
• Regeneracja w dzień treningowy 
• Regeneracja w dzień nie treningowy 

W okresie 6 miesięcy drugiego półrocza zrealizowano 220 jednostek treningowych, co dało  
ponad 440 godzin treningowych w skali całego półrocza nie wliczając pracy około-treningowej. 

W okresach tygodniowych kontynuowana była realizacja treningu motorycznego, który po 
kolejnych testach FMS i testach motorycznych wskazał punkty każdego z zawodników, które 
uległy wyraźnej poprawie i te które jeszcze wymagają pracy. Jednostki treningowe realizowane 

były w takim samym układzie jak w pierwszym półroczu w dwóch grupach zależnie od 
zaawansowania. 

 
 
 

 
Zaplanowane w 2021 r. szkolenie w ramach OSSM Białystok zostało zrealizowane zgodnie z 

planem. Trenerzy dokonali okresowej umiejętności  poszczególnych zawodników w zakresie 
techniki uderzeń, pracy nóg, taktyki oraz motoryki, jako składowych procesu selekcji 
zawodników. W ośrodku kontynuowana była praca nad nauką/doskonaleniem i ujednolicaniem 

umiejętności technicznych na poziomie ogólnym. Prowadzony był również trening motoryki 
pozwalający utrzymać wysoką dyspozycję fizyczną zawodników oraz realizowane były zajęcia 
z fizjoterapeutą. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 zawodnicy 

OSSM Białystok w pierwszym półroczu nie startowali w turniejach zagranicznych. 
Rywalizowali w Indywidualnych Mistrzostwach Polski, dwukrotnie w Międzynarodowych 

Mistrzostwach Polski U-17, Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży, Mistrzostwach Polski U-15, w wielu innych turniejach krajowych oraz Lotto 
Ekstralidze Badmintona. W Międzynarodowych Mistrzostwach Polski U-17  w Bieruniu 

zawodnicy szkoleni w ramach OSSM Białystok wywalczyli dwa złote i jeden srebrny medal, 
w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski U-17 w Markach – złoty, srebrny i brązowy 

medal; w Mistrzostwach Polski Juniorów – 2 brązowe medale; w Mistrzostwach Polski 
Juniorów Młodszych/OOM – 2 złote, 1 srebrny i 3 brązowe medale; w Mistrzostwach Polski 
U-15 – 1 złoty medal. W rozgrywkach Lotto Ekstraligi młodzi zawodnicy zajęli 7 miejsce na 

12 startujących zespołów.  
Zawodnicy OSSM Białystok w II półroczu wystartowali w drużynowych i indywidualnych 

Mistrzostwach Europy do lat 17. Nasz kraj reprezentowało troje zawodników OSSM Białystok, 
Julia Stankiewicz, Arkadiusz Dydyński oraz Jan Franczak. Polska reprezentacja w rywalizacji 
drużynowej zakończyła mistrzostwa na 9 miejscu. W rywalizacji indywidualnej najlepiej 

zaprezentowali się debliści Arkadiusz Dydyński/Jan Franczak, którzy minimalnie przegrali 
walkę o medal z późniejszymi mistrzami Europy z Francji i ostatecznie zajęli 5 miejsce. 

Również z dobrej strony zagrały nasze miksty Arkadiusz Dydyński/Julia Stankiewicz oraz Jan 
Frańczak/Julia Piwowar, którzy zajęli 9 miejsce w rywalizacji. W Międzynarodowych 
Mistrzostwach Czech do lat 19 najlepiej zaprezentowała się Julia Stankiewicz, która w parze z 

Julią Piwowar zajęły 3 miejsce w grze podwójnej oraz 5 miejsce w grze mieszanej z 
Arkadiuszem Dydyńskim. Arkadiusz Dydyński w parze z Janem Frańczakiem oraz Dawid 

Perkowski i Maksymilian Danielak zajęli 9 miejsce w rywalizacji gier podwójnych. Na 5 
miejsce udział w turnieju zakończyli Dawid Perkowski i Anastasia Kosenchuk w grze 
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mieszanej. 

Zawodnicy OSSM Białystok brali udział w wielu turniejach krajowych, gdzie z powodzeniem 
je wygrywali lub zajmowali miejsca na podium. Zrealizowane w OSSM zgrupowania 

szkoleniowe pozwoliły na optymalne przygotowanie reprezentantów do wymienionych 
zawodów mistrzowskich. 
 

Okres pierwszych sześciu miesięcy szkolenia w ramach OSSM Bieruń był w dalszym ciągu 
trudny do realizacji z powodu pandemii. Szkolenie zostało zawieszone na okres tylko 10 dni i 

przybrało w tym czasie formę rozpisanego planu szkoleniowego, który zawodnicy realizowali 
w domach. Dokonanie oceny umiejętności poszczególnych zawodników w zakresie techniki 
uderzeń, pracy nóg, taktyki i motoryki, jako składowych procesu selekcji, mogło mieć miejsce 

wyłącznie na arenie krajowej. Zawodnicy mieli minimalna możliwość udziału w turniejach 
międzynarodowych poza granicami kraju. Pomimo tych trudności wszyscy zawodnicy 

wykonali plan, który w sposób zadawalający przyczynił się do podniesienia ich poziomu 
sportowego. Okres drugiego półrocza pozwolił zrealizować bardzo dużą ilość zakładanych celów i  
 

 

osiągnąć zamierzone rezultaty. Okres wakacji nastawiony na wyjazdowe akcje szkoleniowe 
pozwolił zrealizować zgrupowania w Ustce i w Białymstoku wspólnie z OSSM Białystok oraz 
zgrupowanie w austriackim centrum szkoleniowym juniorów w Dornbirn. Efekty bardzo 

dobrze przepracowanego okresu wakacji można było zobaczyć na turniejach 
międzynarodowych szczególnie w kategorii U17, gdzie dwukrotnie na 1 i 2 miejscu w Słowacji 

i w Austrii stawały deble damskie Maja Janko/Julia Wójcik i Kinga Stokfisz/Emilia Jochacy,  
a do tego singlistki Janko i Stokfisz stawały na podium z brązowymi medalami. Cele 
szkoleniowe w oparciu o wytyczne trenera głównego Kadry Steva Butlera w dużym stopniu 

zostały zrealizowane: dokonanie oceny umiejętności poszczególnych zawodników w zakresie 
techniki uderzeń, pracy nóg, taktyki oraz motoryki, jako składowej procesu selekcji a później 

wdrażanie wspólnego systemu doskonalenia najsłabszych elementów . 
 

Kontynuowane były szkolenia kadr trenerskich w OSSM w trybie stacjonarnym, jak również 
odbywały się cykliczne spotkania online.  Wspólne dyskusje nad programem i celami jakie 

chcemy osiągnąć pozwalały na sprawne funkcjonowanie, a w niedalekiej przyszłości na 
ujednolicenie systemu. W najbliższym czasie przedstawione zostaną narzędzia ujednolicające 
pracę i kontrolę procesów szkolenia w OSSM-ach.  

Do szkolenia grupowego w drugim półroczu roku 2021 r. powołano 63 zawodników z kategorii 
wiekowych juniora, juniora młodszego i młodzika. Szkolenie zrealizowane zostało w formie 

półrocznych, stacjonarnych zgrupowań w Warszawie, Białymstoku oraz Bieruniu. 
Tygodniowo, zawodnicy mieli zapewnione 9-11 treningów, w tym 2 w zakresie przygotowania 
fizycznego, opiekę trenerską, fizjoterapeutyczną, trenera przygotowania motorycznego, trenera 

przygotowania mentalnego oraz halę sportową, lotki piórowe do treningu oraz pulsometry do 
treningu. 

Szkolenie prowadzone było przez znakomitych trenerów OSSM Warszawa: Nadieżda Zięba, 
Jacek Hankiewicz, Jarosław Suwała. OSSM Białystok Paweł Lenkiewicz, Dominik Ziętek, 
OSSM Bieruń Szymon Kostka, Damian Pławecki, Magdalena Kulska, Alan Ostrowski.  

Szkolenie realizowane było we współpracy z wieloletnimi partnerami: Fundacja Szkoła XXI 
wieku (hala, zakwaterowanie, wyżywienie) oraz ZSR (wyżywienie, zakwaterowanie) w 

Białymstoku, Victor Polska (lotki). Opiekę fizjoterapeutyczną oraz masaż sportowy zapewniała  
Ada Lasota (OSSM Białystok), Generali (ubezpieczenie), Radosław Rydzewski - 
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przygotowanie motoryczne, Dorota Matusik - psycholog 

sportu, Altecomo (wyżywienie), Lavo (hala, siłownia), BOSiR Bieruń (hala, siłownia), Paweł 
Gasser (przygotowanie motoryczne 

 
SMS Szklarska Poręba  

 

Szkolenie w 2021 r. realizowane było w formie ciągłego, stacjonarnego zgrupowania. Część 
zawodników powołanych zostało do szkolenia centralnego w reprezentacji. Zaplanowane 

szkolenie było realizowane zgodnie z planem. Trenerzy dokonywali okresowej oceny 
umiejętności poszczególnych zawodników w zakresie techniki uderzeń, pracy nóg, taktyki oraz 
motoryki, jako składowych procesu selekcji. Kontynuowana była praca nad 

nauką/doskonaleniem i ujednolicaniem umiejętności technicznych – na poziomie ogólnym i 
specjalistycznym w zależności od wieku i poziomu umiejętności zawodników. Prowadzony 

trening motoryki pozwalał na utrzymanie wysokiej dyspozycji fizycznej zawodników. 
Zawodnicy w każdym miesiącu przedstawiali realizację planu treningowego w postaci 
dzienniczków zawodnika. Szkolenie prowadziło dwóch trenerów Adam Słomka, Sławomir  

 
 

Kowalski. Szkoła zatrudniała fizjologa i psychologa sportowego zapewniając odpowiednią 
opiekę swoim zawodnikom. Baza szkolna z jakiej korzystali zawodnicy to  hala łukowa / 3 
boiska do badmintona/ sala gimnastyczna, siłownia, stadion. Odnowa biologiczna odbywała się 

na basenie i w saunie KRUS Szklarska Poręba, od września w Hotelu Bornit. Szkoła posiada 
swoją wannę z hydromasażem, urządzenia do drenażu limfatycznego i masażery. Szkoła 
otrzymała wsparcie sprzętowe od  Związku w formie lotek  piórowych. W realizacji szkolenia 

szkoła współpracowała z AWF Wrocław i Kolegium Karkonoskim w zakresie konsultacji 
dietetycznych; klubami sportowymi: K.S. „Chojnik” Jelenia Góra, K.S. „SET” Szklarska Poręba, UKS 
Kometa Sianów, GSB „Smecz” Góra, , UKS „Smecz” Bogatynia, MKS Orlicz Suchedniów, KB Vol-
Tric Kępno, SKB Badminton4all Sulęcin, UKS Przemysł Poznań. Kluby współfinansowały wyjazdy na 
zawody i przejmowały szkolenie w okresie ferii zimowych i wakacji. Trenerzy SMS Szklarska Poręba 
współpracowali regularnie z działem szkolenia PZBad i brali udział w szkoleniach prowadzonych przez 

związek. Zanotowano również bardzo dobrą współpracę z władzami samorządowymi Starostwa 
Powiatu Jelenia Góra i Miasta Szklarska Poręba.  
Szkoleniem objętych było 22 zawodników z 9 klubów sportowych. 

 
Szkolenie centralne 

 
W roku 2021 r. szkolenie centralne realizowane było w formie zgrupowania stacjonarnego dla 
Kadry Narodowej U-23 oraz w formie dwóch zgrupowań  dla Kadry Narodowej U-15/U-17/U-

19, które rozpoczęły selekcję zawodników do startu w Mistrzostwach Europy U-17 oraz 
przygotowania zawodników do tych mistrzostw.  Zgrupowania odbyły się w Centralnym 

Ośrodku Szkolenia Kadry Narodowej Badmintona w Józefosławiu (Lavo). Starty oparte były 
głównie o zawody krajowe jak Polish International U-17, gdzie zawodniczka Joanna 
Podedworny zdobyła złoty medal w grze pojedynczej. Bardzo dobrze zaprezentowała się 

również pozostała kadra, która ze względu na ograniczone środki finansowe, startowała na 
koszt własny, zdobywając 7 medali oraz cenne punkty rankingowe. Dzięki tym wynikom 

bardzo zbliżyli się do rozstawień na wrześniowe Mistrzostwa Europy U-17. W pierwszym 
półroczu 2021 r. do szkolenia centralnego powołano 93 zawodników w 4 kategoriach 
wiekowych. Szkolenie centralne było uzupełnieniem szkolenia grupowego i zostało 
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zrealizowane w formie zgrupowań szkoleniowych dla 

zawodników KN U-15/U-17/U-19 oraz zgrupowania stacjonarnego dla zawodników KN U-23. 
Praca podczas zgrupowań szkoleniowych skupiała się na doskonaleniu umiejętności 

technicznych, taktycznych oraz zdolności motorycznych, zgrywaniu zawodników w parach 
oraz na poszukiwaniu optymalnych ustawień do gier podwójnych. 
W drugim półroczu 2021r. szkolenie zostało zrealizowane w formie zgrupowania 

stacjonarnego dla KNU23, 4 startów zagranicznych (Łotwa KNU17, 2 x Dania dla KNU19,  
Walia KNU23). Na Łotwie wystartowało 11 zawodników, którzy wywalczyli trzy złote, trzy 

srebrne i cztery brązowe medale.  
Głównym startem dla KNU17 były Mistrzostwa Europy U17 na Słowenii, gdzie Joanna 
Podedworny zdobyła historyczny srebrny medal w grze pojedynczej. Poza Joanną najlepiej 

zaprezentowali się debliści Arkadiusz Dydyński/Jan Franczak, którzy minimalnie przegrali 
walkę o medal z późniejszymi mistrzami Europy z Francji i ostatecznie zajęli 5 miejsce. 

Również z dobrej strony pokazały się miksty Arkadiusz Dydyński/Julia Stankiewicz oraz Jan 
Frańczak/Julia Piwowar, którzy zajęli 9 miejsce w rywalizacji. Polska reprezentacja w 
rywalizacji drużynowej zakończyła mistrzostwa na 9 miejscu.  

Sierpniowy turniej Denmark Open jest zawsze dobrze obsadzony. Zawodnicy zostali zgłoszeni 
z myślą sprawdzenia swojego poziomu sportowego na tle czołówki Europy w kategorii U-19.  

 
Dominik Kwinta zakończył start w turnieju na pozycji 5-8. Zawodnik pokonał trójkę 
zawodników duńskich i o wejście do półfinału przegrał również z Duńczykiem. Dominik 

bardzo dobrze zaprezentował się na turnieju co potwierdziło gotowość do startu w silniej 
obsadzonych turniejach. Mikołaj Szymanowski zakończył start na turnieju na miejscu 17-32. 
Mikołaj po wolnym losie, przegrał swój pierwszy mecz z zawodnikiem z Francji. Mikołaja 

występ nie był udany i na podstawie tego występu i obserwacji konkurencji nastąpiła ewaluacja 
zawodnika i ponowny start w podobnych warunkach. W grze podwójnej para Mikołaj 

Szymanowski /Dominik Kwinta przegrała w pierwszej rundzie z zawodnikami z Danii, co 
uplasowało ich na pozycji 17-32. Październikowy turniej w Dani również stał na wysokim 
poziomie. Zawodnicy mieli możliwość zmierzenia się z zawodnikami z Azji, Dani, Indii, 

Niemiec, Szwecji. Zawodnicy tacy jak Joanna Podedworny, Ulyana Volskaya i Andrzej 
Niczyporuk zgłoszeni zostali do turnieju z zamysłem weryfikacji przygotowania sportowego 

względem najlepszych juniorów. Zawodnik Mikołaj Szymanowski po nieudanym sierpniowym 
starcie, po którym nastąpiła ewaluacja zawodnika odnotował kolejny start w zbliżonych 
warunkach. Celem dla Mikołaja była strefa medalowa, którą zawodnik osiągnął. Joanna 

Podedworny w grze pojedynczej zakończyła swój start na pozycji 5-8 po drodze pokonując 
dwie zawodniczki z Danii. W ćwierćfinale Joanna uległa zawodniczce z Tajlandii. Ulyana 

Volskaya zakończyła występ w turnieju na pozycji 5-8. Po drodze pokonała zawodniczki z 
Danii, Niemiec i Chorwacji. W ćwierćfinale Ulyana przegrała z zawodniczką z Indonezji. Para 
Joanna Podedworny /Ulyana Volskaya w grze podwójnej zakończyły występ na pozycji 5-8. 

Zawodnik Mikołaj Szymanowski zakończył turniej na pozycji 3. Mikołaj w drodze do półfinału 
pokonał Duńczyka i dwóch zawodników z Niemiec. Na drodze do finału stanął zawodnik z 

Indonezji. Andrzej Niczyporuk zakończył swoje zmagania na pozycji 9-16 pokonując w 
pierwszym meczu zawodnika z Danii a w kolejnym przegrywając z zawodnikiem z Indonezji. 
W grze podwójnej Szymanowski / Niczyporuk zakończyli udział w turnieju na pozycji 9-16 

przegrywając z parą duńską, która później wygrała cały turniej. 
Szkolenie centralne było uzupełnieniem szkolenia grupowego i zostało zrealizowane w formie 

zgrupowania stacjonarnego dla zawodników KNU23, zgrupowań szkoleniowych dla KN 
U15/U17/U19 oraz startów zagranicznych na Łotwie U17, 2 x w Danii U19 oraz Walii U23 
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oraz startu w Drużynowych oraz Indywidualnych 

Mistrzostwach Europy U17 na Słowenii. Badania lekarskie zawodników realizowane były 
przez przychodnie sportowo-lekarskie w miejscowościach macierzystych klubów. W trakcie 

akcji szkoleniowych zawodnicy mieli zapewnioną opiekę trenerską, halę, lotki oraz 
zakwaterowanie i wyżywienie. Szkolenie prowadzone było przez trenera głównego Stephena 
Butlera, trenera głównego juniorów Jarosława Suwałę.  

 
Program „Mały Wielki Polak” – nadzieje olimpijskie 

 
Był to projekt Ministerstwa, którego celem było wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz 
współzawodnictwa młodzieży w kategoriach wiekowych młodzika i juniora młodszego oraz  

wyselekcjonowanie utalentowanych badmintonowo zawodników do dalszego szkolenia w 
kadrach narodowych w wyższych kategoriach wiekowych, poprzez zapewnienie optymalnych 

warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego. W pierwszym półroczu 
2021 r. szkolenie w tym programie zostało zrealizowane w formie zgrupowań dla Kadry 
Narodowej U-15 i U-17. W sytuacji związanej z pandemią COVID-19 zgrupowania miały  

 
 

 
przede wszystkim za zadanie utrzymanie  odpowiedniego poziomu motywacji zawodników 
oraz zapewnienie efektywnego szkolenia, jak również przygotowanie zawodników do 

Mistrzostw Europy U-17. Szkoleniem zostało objętych 21 reprezentantów w kategorii junior  
młodszy oraz 23 reprezentantów w kategorii młodzik, którzy wyróżniali się w tym momencie 
wynikami oraz predyspozycjami do gry w badmintona. Łącznie szkoleniem zostało objętych 

44 zawodników. Praca podczas zgrupowań szkoleniowych skupiała się na doskonaleniu 
umiejętności technicznych, taktycznych oraz zdolności motorycznych, zgrywaniu zawodników 

w parach oraz poszukiwaniu optymalnych ustawień do gier podwójnych. Przy powołaniu 
Kadry Narodowej U-23 głównym celem była misja sportowa, jaką było stworzenie zaplecza 
dla Kadry Narodowej Elity poprzez utrzymanie ciągłości szkolenia. Drugim, równie ważnym 

celem była misja społeczna, aby jak najdłużej utrzymać młodych ludzi w sporcie wyczynowym. 
Wsparciem zostało objętych 28 zawodników, w tym 16 na stałe trenujących w Warszawie i 

pozostali trenujący w dużych ośrodkach akademickich (Kraków, Wrocław, Katowice). Dla 
zawodników trenujących w Warszawie stworzone zostały warunki do codziennego treningu 
wraz z zapleczem szkoleniowym. Zawodnicy byli monitorowani przez trenerów Kadry 

Narodowej Elity, tak aby najlepsi z nich mieli szanse na dołączenie do Kadry Elity.  
 

 

VI. TURNIEJE 

Turnieje zagraniczne organizowane w Polsce w okresie 01.01 – 31.12.2021: 
Polish Open w Gnieźnie – 25-28.03.2021 
Polish Open U-17 w Markach – 28-30.05.2021 

Polish International U-17 w Bieruniu – 19-21.03.2021 
Polish International w Zakopanem – 23-26.09.2021 

Rok 2021 był jedną z pierwszych okazji od rozpoczęcia pandemii do konfrontacji sportowej z 
zawodnikami z całego świata. 
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Cykl turniejów Grand Prix odbył się bez perturbacji 

związanych z pandemią COVID-19. Turnieje będące kontynuacją sezonu 2020/2021 odbyły 
się w Żyrakowie, Białce Tatrzańskiej, Sulęcinie, Suchedniowie, Bieruniu i Imielinie. Pierwsza 

część sezonu 2021/2022 przypadająca na drugą połowę roku obejmowała turnieje rozegrane w 
Imielinie, Sianowie, Zielonce, Drzonkowie, Częstochowie, Suchedniowie, Warszawie. 
 

Cykl turniejów Mistrzostw Polski obejmował MP Elity, Młodzieżowców i Juniorów, 
Juniorów Młodszych (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży), Młodzików, Młodzików 

Młodszych. Gospodarzami turniejów byli kolejno: Białystok, Suwałki, Piotrków Trybunalski, 
Głubczyce i Suchedniów. 
 

Puchar Polski 

Puchar Polski  był nowym wydarzeniem na badmintonowej mapie naszego kraju. Został 

rozegrany w dwóch turach: gier podwójnych kobiet i mężczyzn w dniach 06-08 grudnia oraz 
gier mieszanych w dniach 20-22 grudnia 2021.  

 

 

VII. PARABADMINTON 

 
Trenerzy: Małgorzata Janiaczyk, Przemysław Wacha. 
Fizjoterapeuta: Mateusz Spalik. 

W roku 2021 kadra narodowa parabadmintona liczyła 11 osób. Od lipca do kadry dołączyła 
Natalia Grzyb. Bez klasyfikacji BWF pozostawały zawodniczki Natalia Grzyb i Anna Wolny. 

Kamilla Malak na turnieju w Hiszpanii otrzymała klasę SL4 na jeden turniej – dzięki 
pozyskanemu przez PZBad grantowi BWF. Na kolejnym turnieju zawodniczka będzie 
poddawana ponownej klasyfikacji w kierunku klasy SL3. Oliwia Szmigiel w roku 2021 

osiągnęła pełnoletniość i już na stałe otrzymała klasę SH6 – także na turnieju w Hiszpanii. 
Dziesięcioro zawodników kadry narodowej parabadmintona w roku 2021 trenowało w klubach 

macierzystych. Bartłomiej Mróz był objęty centralnym szkoleniem. W roku 2021 jednak 
zrezygnowano z uczestniczenia przez niego w stałym zgrupowaniu kadry narodowej 
badmintona. Decyzją Prezesa Marka Krajewskiego od stycznia 2021 uczestniczył w 

indywidualnych treningach z Przemysławem Wachą. Jako sparingpartner w treningach brał 
udział Mateusz Świerczyński. Trenerem przygotowania motorycznego jest Mateusz Spalik. Z 

powodu pandemii i obostrzeń zawodnik nie mógł odbyć zaplanowanych treningów Tajlandii. 
W lipcu wyjechał na zgrupowanie do COS Zakopane, mające na celu poprawienie wydolności 
organizmu. W sierpniu odbyło się zgrupowanie kadry narodowej. 

Po okresie wstrzymania imprez sportowych z powodu pandemii w roku 2021 roku zostały 
rozegrane dwa turnieje. 

1. 3rd Dubai Para-Badminton International Bartłomiej Mróz – brąz w singlu SU5 

2. Spanish Para-Badminton International Daria Bujnicka – brąz w singlu SH6Denis 

Grzesiuk – srebro w deblu SL3-SL4Bartłomiej Mróz – brąz w singlu SU5Oliwia 

Szmigiel – złoto w mikście SH6 i srebro w singlu SH6 

3. Igrzyska Paraolimpijskie Tokio 2020, w których uczestniczył Bartłomiej Mróz 

(kwalifikację zdobył  na ostatnim turnieju kwalifikacyjnym, przeniesionym z 2020 r. 

Spanish Para-Badminton International, 11-16 maja 2021); zawodnik zakończył start na 

fazie eliminacji. 
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4. BWF Para-Badminton World Championships Tokyo 2021 zostały przeniesione na 2022  

 

VIII. UPOWSZECHNIANIE 

 

W 2021 roku została podpisana umowa numer 2021/0241/0004/SubB/DS-SWD/12/AC z dnia 
11.06.2021 roku z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (obecnie 

Ministerstwo Sportu i Turystyki) na upowszechnianie sportu wśród młodzieży na kwotę 
dofinansowania 850 000,00 zł. W ramach tej umowy zrealizowany został projekt  
Młodzieżowych Ośrodków Badmintona (MOB) w całej Polsce. Prowadzone były zajęcia 

sportowe w 88 klubach (100 grup, 1 578 uczestników). Trenerzy prowadzili zajęcia z uczniami 
w zakresie rozwoju umiejętności niezbędnych do gry w badmintona. W ramach realizowanego 

projektu zorganizowane zostały 3 Wakacyjne Campy dla najlepszych zawodników z Polski. 
 
 

 

IX. EKSTRALIGA, I,II ORAZ III LIGA BADMINTONA 

 
Niższe Ligi  

 
Po raz pierwszy w historii Polska liga badmintona składała się z 4 poziomów rozgrywkowych 

– ekstraliga, I, II i III liga. Intencją stworzenia niższych klas był rozwój lokalnych klubów 
badmintona oraz popularyzacja rozgrywek wśród grup amatorskich. Chcieliśmy również, 
dzięki możliwościom awansów i spadków, stworzyć bardziej emocjonujące rozgrywki, które 

przyczynią się do podniesienia poziomu badmintona w Polsce. Wiodące kluby badmintona 
mogły wystawiać swoje drugie składy, które nie zagrałyby w Ekstralidze. Do rozgrywek 

zapisały się również zespoły z aspiracjami do awansu na wyższe szczeble rozgrywek oraz 
drużyny amatorskie, które pragną przede wszystkim dobrze się bawić. 
Ekstraliga 

 
Również po raz pierwszy w swojej historii liga badmintona w Polsce miała swojego Partnera 

Tytularnego. Została nim marka LOTTO, której właścicielem jest Totalizator Sportowy. 
Spółka podpisała początkowo roczną umowę współpracy z Polskim Związkiem Badmintona, 
ale po hucznym sukcesie LOTTO Ekstraligi Badmintona, która do tej pory była znana pod 

nazwą Drużynowe Mistrzostwa Polski, umowa została przedłużona na następne lata. Do 
pierwszej edycji w sezonie 19/20 zapisało się 14 najlepszych klubów badmintona w Polsce. 

Pierwszym zwycięzcą nowego formatu ekstraligi został klub SKB Suwałki(rozgrywki 
zakończyły się przed czasem ze względu na pandemię koronawirusa). Zwycięzcą pierwszego 
ukończonego sezonu został klub UKS Hubal Białystok pokonując w finale poprzedniego 

zwycięzcę – SKB Suwałki. Kolejne rozgrywki wznowiono w sezonie 21/22. 
 

X. PROJEKTY SOLIDARNOŚCI OLIMPIJSKIEJ 

W związku z brakiem oferty na programy Solidarności Olimpijskiej realizowane w czteroleciu 
2021-2024, przesyłanej przez Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Badmintona w 

okresie sprawozdawczym  nie korzystał z dostępnych programów. 
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XI. SPONSORZY 

 
W końcu XIII kadencji i początku XIV kadencji obecnego zarządu, PZBad pozyskał rekordowe 

finansowanie od sponsorów. Poza wspomnianym Lotto, sponsorem tytularnym Ekstraligi, w 
polski badminton zainwestowały takie firmy jak PKN ORLEN, który w roku 2021 miał tytuł 

Sponsora Strategicznego Związku,  Enea S.A., która była sponsorem tytularnym turnieju Polish 
Open w Gnieźnie oraz sponsor techniczny Victor Europe. 

 

XII. BAZA DANYCH SORGA.PL 

 
W ostatnich latach wprowadzony został nowoczesny system prowadzenia rozgrywek 

sportowych – SORGA. Rozwiązanie to pozwoliło na lepsze zarządzanie bazami danych 
zawodników, sędziów trenerów i klubów. System płatności został ujednolicony i uproszczony, 

każda z zainteresowanych stron może w łatwy sposób śledzić swoje zaległe i nadchodzące  
 
 

 
zobowiązania. Cały czas Związek pracuje nad jeszcze dokładniejszym dostosowaniem systemu 

do potrzeb środowiska, dlatego jesteśmy wdzięczni za każde opinie i sugestie. W planach mamy 
też automatyzację systemu rozgrywek poprzez współpracę ze znaną holenderską firmą – 
tournamentsoftware.com 

 

XIII. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE/KOMUNIKACJA 
 
Statystyki  facebooka 
 

 
ZASIĘG POSTÓW 
 

2021 r. :   5904 wyświetleń 
 
 

LICZBA POSTÓW 
 

2021 r. :      41 postów 

Obserwujący  na Instagramie  

 
 
 

2021 r. :  925 obserwujących 
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Wiek i  płeć  obserwujących na instagramie 
 
 

 
W październiku 2021 r. Związek zatrudnił specjalistę ds. komunikacji i marketingu, którego 
zadaniem  było zwiększenie aktywności PZBad w mediach społecznościowych oraz na stronie 
internetowej Związku, jak również aktualizacja i przebudowa strony. 

 
 
XIV. CZŁONKOWIE PZBAD 

Dane na  dzień 06.08.2021 r. 
• Liczba klubów – 163 

• Liczba zawodników – 12 118 

• Liczba trenerów – 584 

• Liczba sędziów - 195 

 

XV. DOSZKALANIE TRENERÓW ORAZ SĘDZIÓW 

 

Szkolenia sędziów 
 

W końcu XIII i na początku XIV kadencji Zarządu PZBad zostali wybrani szkoleniowcy – 
Mariusz Wójcik oraz Sebastian Lasecki. W tym okresie funkcjonowało Kolegium Sędziów w 
składzie Rafał Glinicki (przewodniczący), Piotr Skrzek (członek) oraz Mariusz Wójcik 

(członek). W dniu 15.10.2021 Zarząd Polskiego Związku Badmintona powołał nowe Kolegium 
Sędziów .  W skład weszli: Piotr Skrzek, Mariusz Wójcik oraz Waldemar Adamski. 

Przewodniczącym został – Piotr Skrzek. Zastępcą przewodniczącego  
ds. Międzynarodowych – Mariusz Wójcik a zastępcą przewodniczącego ds. Krajowych  
- Waldemar Adamski. 

Opracowano również  plan działania na najbliższą kadencję (w protokole z zebrania  
z dnia 4.12.2021). Działając według przyjętego planu  w roku 2021 zorganizowano  kurs 

sędziowski na kategorię sędziowską. 
 

Szkolenia trenerów 

 
W ramach współpracy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (obecnie 

Ministerstwa Sportu i Turystki) oraz Akademii Trenerskiej Instytutu Sportu w każdym roku 
realizowany jest cykl szkoleń dla trenerów i pracowników wspomagających szkolenie. W 

PZBad brak jest danych w jakich szkoleniach wzięli udział trenerzy badmintona w roku 2021. 

 

XVI. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

 

• Polski Związek Badmintona wystąpił z wnioskiem do BWF o przyznanie grantu w 

programie: BWF Membership Grants Programme. Po ocenie wniosku zostało 

2021 r. :  42,1 % kobiety /  57,9% mężczyźni 
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Związkowi przyznane 5.000 $ wsparcia. Część 

niewykorzystanych z grantu środków została zatrzymana na rok 2022. 

• Polski Związek Badmintona jest członkiem BWF i BEC. Z tego tytułu regularnie 

opłacane są składki członkowskie, a przedstawiciele Związku uczestniczą w 

dorocznych Zgromadzeniach Generalnych europejskiej i światowej organizacji. W roku 

2021 posiedzenia odbywały się w formie online. Uczestniczył w nich członek Zarządu 

Arkadiusz Kawecki.  

 
 

 

 
 

 


