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I. SKŁAD ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA 

 
W dniu 18.09.2021 r. odbył się Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów, podczas 
którego został powołany nowy Zarząd XIV kadencji 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 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 i związane ze sponsoringiem 

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 

 
Posiedzenia Zarządu 
 
W 2022 roku Zarząd Polskiego Związku Badmintona odbył jedno posiedzenie protokołowane 
w dniu 16.11.2022. Tematem posiedzenie było ustalenie terminy Sprawozdawczego Walnego 
Zgromadzenia Delegatów PZBad. Ze względu na wyznaczony termin badania sprawozdania 
finansowego za rok 2021 na przełom 2022 i 2023 roku oraz długie zwolnienie lekarskie 
Dyrektora Finansowego p. Małgorzaty Wiśniewskiej Zarząd ustalił, że Walne Zgromadzenie 
zostanie przeniesione na początek roku 2023. Termin Walnego Zgromadzenia zostanie 
uchwalony po uzyskaniu od biegłego informacji o zakończeniu badania sprawozdania 
finansowego. Zarząd zobowiązał Sekretarza Generalnego Związku do poinformowania w 
formie pisemnej Ministerstwa Sportu i Turystyki o przeniesieniu terminu Sprawozdawczego 
walnego Zgromadzenia Delegatów na początek roku 2023. 
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Wśród pozostałych tematów Zarząd PZBad podjął uchwały o 
wystąpieniu do MSiT o nagrody i stypendia sportowe dla zawodników i trenerski 
parabadmintona za wyniki uzyskane podczas Mistrzostw Świata w Tokio 2022. Uchwalono 
również przyznaniez tego tytułu  zawodniczkom Darii Bujnickiej, Oliwii Szmigiel oraz trenerce 
Małgorzacie Janiaczyk brązowych odznak PZBad. Podjęto również uchwałę o wystąpieniu do 
MSiT z wnioskiem o stypendia za rok 2022 dla młodych zawodników – Dominika Kwinty, 
Mateusza Golasa, Joanny Podedworny oraz Mai Janko  celem wsparcia ich szkolenia. W 
sierpniu 2022 r. PZBad wystąpił do Ministra Sportu i Turystyki z wnioskiem o przyznanie 
stypendium specjalnego dla zawodników parabadmintona Darii Bujnickiej, Oliwii Szmigiel i 
Bartłomieja Mroza.  
Wszystkie wnioski stypendialne zostały pozytywnie zaakceptowane przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Jedynie w przypadku stypendiów specjalnych dla zawodników parabadmintona 
Bartłomiej Mróz otrzymał stypendium z puli wniosków Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. 
Nagrody za wyniki uzyskane przez parabadmintonistów na Mistrzostwach Świata w Tokio 
2022 będą przyznane w styczniu 2023 r.  
Zarząd PZBad podjął również uchwałę zatwierdzającą Regulamin Powoływania Rady 
Zawodniczej PZBad. Propozycje członków do Rady Zawodniczej, jak również do Komisji 
Dyscyplinarno-Arbitrażowej PZBad zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 
Ustalono również, że w roku 2023 Zarząd będzie odbywał posiedzenia przy okazji 
organizowanych turniejów międzynarodowych. Między posiedzeniami protokołowanymi 
uchwały będą podejmowane w trybie online. 
 
Uchwały 
 
W okresie od 01 stycznia do 30 grudnia 2022 roku Zarząd XIV kadencji podjął 70 uchwał.  
Zgodnie z Regulaminem prac Zarządu przyjętym uchwałą, głosowania mogły odbywać się na 
posiedzeniach Zarządu,  w formie telekonferencji, bądź w drodze elektronicznej. 
Wszystkie uchwały dostępne są na stronie internetowej Polskiego Związku Badmintona, w 
zakładce BIP. 
 
 
IV. BIURO POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA 

 
1. Marzenna Koszewska – Sekretarz Generalny (od 02.11.2021) 

2. Katarzyna Garbacka – Dyrektor Sportowy (do 30.06.2022) 

3. Małgorzata Wiśniewska – Główny Księgowy; od 01.10.2022 – Dyrektor Finansowy 

4. Katarzyna Zielkiewicz – Kadry i płace 

5. Paweł Wroniewicz – Dyrektor Lotto Ekstraligi Badmintona (do 31.05.2022) 

6. Dorota Matysiak – Administracja i szkolenie (01.12.2021-30.09.2022); Dział 

Księgowości (od 01.10.2022) 

7. Patrycja Makocka – Administracja i szkolenie (od 01.02.2022) 

8. Wiktor Krawczyk – Szkolenie i organizacja turniejów  

9. Marta Watrakiewicz – obsługa programów MSiT (od 01.10.2022) 

10. Kamil Sułkowski – Marketing i komunikacja (01.10.2021-31.05.2022) 

11. Paweł Surynowicz – Marketing i komunikacja (od 01.08.2022) 
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12. Tomasz Rogowski – Obsługa bazy Sorga, administrowanie systemu rozgrywek PZBad 

(od 10.09.2022) 

Aktualnie Biuro Polskiego Związku Badmintona zatrudnia 9 osób, w tym 3 osoby na 
pełnoetatowych umowach o pracę, 2 osoby na umowę zlecenie oraz 4 osoby w oparciu o 
umowy cywilno-prawne. Pomimo dwukrotnie ogłoszonego konkursu PZBad w dalszym 
ciągu odnotowuje wakat na stanowisku Kierownika Wyszkolenia/Dyrektora Sportowego. 
Praktycznie od kwietnia br. kiedy p. Katarzyna Garbacka zaprzestała świadczenia pracy na 
stanowisku Dyrektora Sportowego, zadania w zakresie szkolenia realizowane były przez 
kilku merytorycznych pracowników. Od 1 października br. zadania te są realizowane 
głównie przez Patrycję Makocką.   

 

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 

• 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 

Część kosztów związanych ze szkoleniem w roku 2022 Związek pokrył ze środków własnych, 
które pozyskał w wyniku podpisania umów sponsorskich. 
 
W oparciu o podpisane umowy szkolenie odbywało się w następujących formach: 

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

Warszawa w ramach  umowy budżetowej, FRKF oraz budżet parabadminton  
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• 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 

Polski Związek Badmintona w roku 2022 realizował następujące umowy współfinansowane ze 
środków Ministerstwa  Sportu i Turystyki: 
 

UMOWY Ministerstwo Sportu 2022 
NAZWA PROGRAMU NUMER UMOWY DATA ZAWARCIA KWOTA UMOWY 

FRKF NS 2022/0008/0004/SubB/DSW 02.03.2022 300 000,00 zł 

Budżet NS 2022/0037/0062/Udot/4/DSW 21.02.2022 36 616,00 zł 

Budżet 2022/0062/0062/Udot/4/DSW 15.03.2022 1 700 000,00 zł 
FRKF SG OSSM 2022/0039/0004/Subb/DSW 21.03.2022 942 106,76 zł 

FRKF SMS 2022/0038/0004/SubB/DSW 21.03.2022 20 000,00 zł 

FRKF S.C. 2022/0040/0004/SubB/DSw 21.03.2021 252 893,24 zł 

FRKF S C II Umowa 2022/0413/0004/SubB/DSW 25.10.2022 52 000,00 zł 
Sportowe Wakacje + 2022/1113/0062/Udot/Ds./07/IB 02.09.2022 879 700,00 zł 

FRKF NS II Umowa 2022/0125/0004/SubC/DSW 07.11.2022 59 940,00 zł 

FRKF SG OSSM 2022/0476/0004/SubB/DSW 25.11.2022 100 000,00 
Polish Open 2022 2022/0108/0062/Udot/DSW 25.04.2022 180 000,00 

Polish U 19 Open 2022/0268/0062/Udot/DSW 07.06.2022 80 000,00 

Polish International 2022 2022/0269/0062/Udot/DSwW 07.06.2022 130 000,00 

 
 
Od dnia 1 sierpnia 2019 roku szkolenie KNS 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 – ponadto siłownie, basen, sauny, oraz pokoje dla fizjoterapeuty i trenerów. Treningi 
dla kadr narodowych odbywają się dwa razy dziennie  w systemie przed i popołudniowym. 
PZBad ma codziennie po 5 godzin do dyspozycji 12 kortów na wyłączność i nieograniczony 
dostęp do pozostałej infrastruktury ośrodka.  
 
Kadra szkoleniowa 2022: 

 
Warszawa – Kadra Narodowa Elity i OSSM Warszawa, Bartłomiej Mróz 
 

• Trener Główny Kadry Narodowej – Stephen Butler (do 28.02.2022) 
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• Asystent trenera głównego kadry narodowej – Nadzieżda 

Zięba (do 28.02.2022) 

• Trener Kadry Narodowej Elity Gier Pojedynczych – Jacek Hankiewicz (od 01.07.2022) 

• Trener Kadry Narodowej Elity Gier Pojedynczych – Michał Rogalski (od 02.08.2022) 

• Trener Kadry Narodowej Elity Gier Podwójnych – Adam Cwalina  

• Trener Kadry Narodowej Elity Gier Podwójnych – Michał Łogosz (od 01.03.2022) 

• Trener kadry Narodowej Parabadmintona, trener kadry U-23 – Przemysław Wacha 

• Trener OSSM Warszawa - Maciej Matusz 

• Trener przygotowania fizycznego Kadry Narodowej Elity  – Mateusz Spalik 

• Trener przygotowania fizycznego OSSM Warszawa – Klaudia Liberadzka 

• Fizjoterapeuta - Jakub Mikołajczyk 

• Trener Koordynator Kadr Juniorskich – Jarosław Suwała 

OSSM Białystok 

 

• Trener OSSM Białystok - Paweł Lenkiewicz 

• Trener - Dominik Ziętek 

• Fizjoterapeuta – Ada Lasota 

OSSM Bieruń 
 

• Trener  – Szymon Kostka 

• Trener – Damian Pławecki 

• Trener – Magdalena Kulska 

• Fizjoterapeuta - Aleksandra Styczeń 

SMS Szklarska Poręba  

 
• Trener  – Adam Słomka 

• Trener – Sławomir Kowalski 

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 
weryfikacji i oceny zawodników i trenerów oraz realizacja odpowiednich szkoleń grupowych 
i indywidualnych dla trenerów na terenie całego kraju. W styczniu 2022 r. trener Stephen Butler  
podjął decyzję o zakończeniu współpracy z PZBad z dniem 28 lutego br. i wyjeździe z Polski. 
Jednocześnie w tym samym czasie współpracę z PZBad zakończyła również asystentka trenera 
głównego kadry narodowej Nadzieżda Zięba. Ta nagła decyzja spowodowała konieczność 
przeorganizowania pracy trenerów w Ośrodku szkolenia Kadry Narodowej w Warszawie i 
podpisania nowych umów. Dzięki szybkim decyzjom Zarządu zawodnicy mieli zapewnianą 
kontynuację szkolenia w oparciu o doświadczonych polskich trenerów. Od początku II półrocza  
2022 r. szkolenie realizowane było w oparciu o nowe umowy z trenerami odpowiedzialnymi 
za poszczególne grupy sportowe.  
 



 
 

                 

 

- 7 - 

POLSKI ZWIĄZEK BADMINTONA 
POLISH BADMINTON ASSOCIATION 

 

W ramach dofinansowania MSiT  w roku 2022 zostały przeprowadzone następujące 
działania: 

 

KADRA NARODOWA ELITY 

 
Zakładane cele częściowo zostały zrealizowane, a częściowo są w trakcie realizacji. 
Realizowany jest  proces przygotowań do Igrzysk Europejskich 2023 oraz do kwalifikacji 
olimpijskich na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024. Wskazanym startem głównym były 
Mistrzostwa Europy rozegrane w Madrycie pod koniec kwietnia 2022. Do mistrzostw 
zawodnicy zdobyli kwalifikacje w grze mieszanej, w grze podwójnej kobiet oraz w grze 
pojedynczej mężczyzn. W ostatniej fazie kwalifikacji na liście turniejowej singla męskiego  
pojawił się Mikołaj Szymanowski, który debiutował w turnieju tej rangi. W grze pojedynczej 
kobiet z przyczyn zdrowotnych nie wystąpiła Wiktoria Dąbczyńska i tym samym nie 
zrealizowała zaplanowanych założeń.  Proces przygotowań do IE oraz IO w dużej mierze 
oparty jest na budowaniu rankingów BE i BWF. Czołowi zawodnicy odnotowali wyraźny 
progres w rankingu BWF (ostatnie dane na 10.01.2023): 

 

Gra mieszana:  

Paweł Śmiłowski / Wiktoria Adamek  

Pozycja w styczniu 2022 – 123, pozycja w czerwcu 2022 – 105, pozycja w styczniu 

2023 – 86 

Wiktor Trecki / Magdalena Świerczyńska 

Pozycja w styczniu 2023 – 125 

Robert Cybulski / Kornelia Marczak  

Pozycja w styczniu 2023 - 425 

Gra podwójna kobiet:  

Dominika Kwaśnik / Kornelia Marczak  

Pozycja w styczniu 2022 – 151, pozycja w czerwcu 2022 – 122, pozycja w styczniu 

2023 – 64 

Paulina Hankiewicz / Magdalena Świerczyńska   

Pozycja w styczniu 2023 – 137 

Anna Czuchra / Daria Zimnol  

Pozycja w styczniu 2023 - 282 

Gra pojedyncza kobiet: 

Wiktoria Dąbczyńska  

Pozycja w styczniu 2023 – 187 

Weronika Górniak  

Pozycja w styczniu 2023 - 275 

Joanna Podedworny  

Pozycja w styczniu 2022 – 372, pozycja w czerwcu 2022 – 361, pozycja w styczniu 

2023 – 299 

 

 

 

Gra podwójna mężczyzn: 
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Michał Sobolewski / Adam Szolc  

Pozycja w styczniu 2023 – 136 

Maksymilian Danielak / Mateusz Danielak  

Pozycja w styczniu 2023 – 226 

Miłosz Bochat / Robert Cybulski  

Pozycja w styczniu 2023 - 287 

Gra pojedyncza mężczyzn:  

Mateusz Danielak – 

Pozycja w styczniu 2023 - 267 

Mikołaj Szymanowski  

Pozycja w styczniu 2022 – 835, pozycja w czerwcu 2022 – 536, pozycja w styczniu 

2023 – 336 

Dominik Kwinta 

Pozycja w styczniu 2023 - 388 

Podczas startów w turniejach testowane były różne zestawienia par celem sprawdzenia 
dopasowania stylu gry oraz umiejętności realizacji założeń taktycznych. Zebrane wnioski 
służyły do planowania działań szkoleniowych oraz do zestawienia właściwych kombinacji w 
grach podwójnych i realizację celów końcowych. W większości przypadków zawodnicy 
odnotowali wyraźny progres w zakresie techniki i taktyki gry. Zawodnicy realizowali trening 
zindywidualizowany zarówno podczas jednostek na korcie, jak i podczas jednostek treningu 
motorycznego. co daje wymierne efekty w szkoleniu.  
Kolejnym startem dla czołowych zawodników były Mistrzostwa Świata rozgrywane w Japonii 
w drugiej połowie sierpnia a dla pozostałych zawodników turnieje IS / FS z kalendarza BE. 
Niestety z powodu wypadku samochodowego Wiktorii Adamek, który wykluczył ją z 
treningów na okres 3 tygodni,  para mieszana Paweł Śmiłowski/Wiktoria Adamek została 
wycofana ze startu w Mistrzostwach Świata w Tokio.  
W drugim półroczu 2022 roku, zawodnicy wzięli udział w 9 turniejach, zdobywając cenne 
doświadczenie i testując optymalne ustawienia do gier podwójnych. Wyróżnić należy na pewno 
Dominika Kwintę, który nie zdobył wprawdzie medalu na żadnym z turniejów, w których brał 
udział, ale przechodził kwalifikacje, a jego gra była więcej niż obiecująca. Zdecydowanie 
należy wskazać turniej na Łotwie jako jeden z bardziej udanych dla naszych zawodników. 
Zawodnicy wywalczyli wtedy 4 medale i zaprezentowali wysoki poziom na tle przeciwników 
z Azji. Ważnym wydarzeniem był też turniej Hylo Open w Saarbrucken, który posiada rangę 
BWF 300 i występ w nim debla damskiego był niejako przełożeniem sumiennego budowania 
pozycji rankingowych zawodników. Dla pary Kornelia Marczak/Dominika Kwaśnik stanowił 
zderzenie z badmintonem na światowym poziomie i ogromny zastrzyk motywacji, by w 
przyszłości jeździć już tylko na takie turnieje i  rywalizować z najlepszymi. Podczas startów w 
turniejach testowane były różne zestawienia par celem sprawdzenia dopasowania stylu gry oraz 
umiejętności realizacji założeń taktycznych. W większości przypadków odnotowano wyraźny 
progres w zakresie techniki i taktyki gry. Zawodnicy realizowali trening zindywidualizowany 
zarówno podczas jednostek na korcie jak i podczas jednostek treningu motorycznego co daje 
wymierne efekty w szkoleniu.  
 
 
W pierwszym półroczu 20 zawodników było objętych określonymi zadaniami szkoleniowo-
wynikowymi, spośród których 19 zawodników te zadania zrealizowało. Byli to zawodnicy 
reprezentujący 12 klubów sportowych z 8 województw. W drugim półroczu zadaniami 



 
 

                 

 

- 9 - 

POLSKI ZWIĄZEK BADMINTONA 
POLISH BADMINTON ASSOCIATION 

szkoleniowymi objęto 25 zawodników, z których wszyscy te 
zadania zrealizowali. Zawodnicy reprezentowali 13 klubów z 9 województw.  
Biorąc pod uwagę progres w pozycjach rankingowych i widoczne poprawy w aspektach 
technicznych i taktycznych naszych zawodników ważna jest kontynuacja pracy w 
zaplanowanym wcześniej modelu i jeszcze większe podejście indywidualnie do zawodników 
w aspektach związanych z treningiem na korcie, jak i w motoryce, co pozwoli  na optymalną 
realizację zaplanowanych celów. Patrząc na regularnie poprawiający się poziom, szczególnie 
zawodników gier pojedynczych, należy patrzeć w przyszłość z optymizmem i kontynuować 
budowanie rankingu, przed bardzo ważnym startem – Igrzyskami Europejskimi 2023. 
Założone zadania realizowane były we współpracy z Zespołem Metodyczno-Szkoleniowym 
Instytutu Sportu, która oparta była na ocenie przedkładanych planów szkoleniowych, 
aktualizacji planów szkolenia po korektach, konsultacjach planów szkoleniowych oraz 
opiniowaniu założeń i ocenie startów w imprezach mistrzowskich. 
Ważnym elementem procesu szkolenia była również współpraca z macierzystymi klubami 
zawodników włączonych do programu. Oparta była ona o wywiady z zawodnikami oraz ich 
trenerami klubowymi, jak również konsultacje pomiędzy trenerami klubowymi a trenerami KN  
w celu ustalenia indywidualnych ścieżek procesu szkolenia i rozwoju poszczególnych 
zawodników. Po akcjach szkoleniowych trenerzy klubowi otrzymywali informacje dotyczące 
słabych stron zawodnika w obszarze prezentowanej techniki, taktyki, motoryki i cech psychiki 
oraz w zakresie zadań do zrealizowania przez poszczególnych zawodników w macierzystych 
klubach. Konsultowane były również plany startów w ramach środków własnych. 
Trenerzy Kadry Narodowej Elity ściśle współpracują z biurem PZBad w zakresie planowania 
szkolenia, realizacji i rozliczania akcji szkoleniowych.  
 
OSSM 

Szkolenie w  2022 roku realizowane było w ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w trzech placówkach szkoleniowych: OSSM Warszawa, OSSM Białystok  oraz 
OSSM Bieruń. Rok 2022 został przepracowany bardzo dobrze. Pandemia COVID-19 była w 
odwrocie i zawodnicy mieli więcej możliwości startowych aniżeli w poprzednim 2021 roku. 
Do szkolenia grupowego w pierwszym półroczu roku 2022 r. powołano 54 zawodników z 
kategorii wiekowych juniora, juniora młodszego i młodzika. Szkolenie zrealizowane zostało w 
formie półrocznych, stacjonarnych zgrupowań. 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 i pulsometry do treningu. 
 
Szkolenie w ramach OSSM Warszawa realizowane było zgodnie z planem. Do szkolenia 
grupowego w roku 2022 r. powołano 21 zawodników z kategorii wiekowych juniora, juniora 
młodszego i młodzika.  Szkolenie prowadzone było przez znakomitych trenerów OSSM 
Warszawa: Jacka Hankiewicza, Jarosława Suwałę. Szkolenie realizowane było we współpracy 
z wieloletnimi partnerami: Victor Polska (lotki). Altecomo (wyżywienie), Lavo (hala, 
siłownia), Mateusz Spalik (przygotowanie motoryczne OSSM Warszawa), COMS (opieka 
medyczna) w Warszawie. fizjoterapeuta Jakub Mikołajczyk (OSSM Warszawa).  Startami 
kontrolnymi, były turnieje krajowe oraz cykl Mistrzostw Polski, które zostały zdominowane  
 
przez  zawodników OSSM Warszawa. W kategoriach od U-17 do młodzieżowca zawodnicy 
wywalczyli większość złotych medali. Pokazało to, że wdrożony system treningowy przyniósł  
efekty. Wprowadzenie testów motorycznych oraz bardziej szczegółowy monitoring 
doskonalenia techniki, pracy nóg oraz taktyki był bardzo dobrym posunięciem. Arkusze 
ewaluacyjne, które zostały  stworzone dla każdego zawodnika, umożliwiły lepszą, 
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indywidualna pracę nad poprawą tych wszystkich 
elementów. To dało szanse, aby każdy z zawodników był świadom swych mocnych i słabych 
stron. Bardzo ważnym elementem w treningu było i będzie przygotowanie motoryczne oraz 
korekcyjne. Od dłuższego czasu OSSM Warszawa bardzo blisko współpracuje z  trenerem od 
motoryki.  Pakiet treningu korekcyjnego dla każdego zawodnika daje  większą wiedzę o 
zawodnikach i chroni ich przed kontuzjami. To bardzo ważny element  treningowy,  który 
będzie kontynuowany.  Zawodnicy mają regularnie robione testy FMS, które potem są  
wykorzystywane do  treningu motorycznego.  
W drugim półroczu ocena umiejętności zawodników na różnym etapie szkolenia w zakresie 
techniki uderzeń, pracy nóg, taktyki oraz poziomu zdolności motorycznych odbywała się 
cyklicznie co kilka tygodni. W 4 tygodniowych blokach treningu z powodzeniem udało się 
zindywidualizować pracę z zawodnikami i skupić się na priorytetach dla każdego z nich. Nowe 
osoby, które dołączyły do OSSM Warszawa we wrześniu 2022 roku, rozpoczęły 
wprowadzający trening motoryczny, który kolejno przeszedł w okres przygotowawczy do 
sezonu. Zawodnicy będący w OSSM Warszawa w poprzednich latach okres przygotowawczy 
realizowali od połowy lipca 2022 r. . Zarówno na korcie jak i w treningu motorycznym redukcja 
deficytów była i jest  priorytetem. Trening właściwy dla gry pojedynczej, która stanowi 
podstawę dla właściwego rozwoju, ukierunkowany był na doskonalenie umiejętności 
technicznych oraz prawidłowego poruszania się w odniesieniu do różnych scenariuszy gry. W 
odniesieniu do gier podwójnych realizowane były zagadnienia treningowe związane z 
umiejętnością gry płaskiej i neutralnej oraz realizowania podstawowych założeń taktycznych. 
Powiększenie repertuaru uderzeń zarówno atakujących jak i obronnych d la wszystkich 
zawodników było bardzo ważne. Zawodnicy pracowali z trenerami nad rozpoznaniem i zmianą 
tempa gry. Kolejni zawodnicy przeszli do grupy treningowej Elity, co potwierdza dobrze 
zaplanowany i realizowany program szkolenia w OSSM Warszawa. Bazując na ewaluacji 
indywidualnej zawodnika zaobserwować można płynny rozwój w wielu przypadkach zarówno 
w grach pojedynczych jak i w grach podwójnych. Trening motoryczny realizowany był na 
podstawie 2 jednostek tygodniowo, podczas których  kształtowana byłą sprawność fizyczna w 
obszarze wszystkich zdolności motorycznych w zakresie ogólnym i specjalnym z obciążeniem 
zewnętrznym z wykorzystaniem sprzętu pomocniczego Dodatkowo dalej wprowadzane były 
jednostki korekcyjne mające na celu przyspieszenie procesu uzupełnienia i wzmacniania 
zawodników w najbardziej narażonych na kontuzje aspektach. Opanowany został pełen trening 
stabilizacji, rozgrzewka funkcjonalna, rozciąganie statyczne i dynamiczne oraz zestaw ćwiczeń 
korekcyjno-kompensacyjnych do przywracania funkcjonalności aparatu ruchu. 
Imprezą główną w roku 2022 były Mistrzostwa Europy Juniorów w Santander. Ze względów 
proceduralnych polscy zawodnicy nie wystartowali w Drużynowych Mistrzostwach Europy 
Juniorów. Dominik Kwinta zdobył brązowy medal w grze pojedynczej podczas Mistrzostw 
Europy Juniorów Mateusz Golas wywalczył brązowy medal w grze pojedynczej i srebrny 
medal wspólnie z Mają  Janko w grze mieszanej podczas Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży 
Europy w Bańskiej Bystrzycy. Wielokrotnie zawodnicy OSSM Warszawa zajmowali lokaty 1-
8 w turniejach międzynarodowych w kategoriach U17 i U19. W rywalizacji krajowej 
zaobserwować można zdecydowaną dominację zawodników OSSM Warszawa w kategoriach 
Juniorskich. Trenerzy OSSM Warszawa wzięli udział w szkoleniu kompleksowego  
 
przygotowania motorycznego prowadzonym przez trenera głównego przygotowania 
motorycznego Elity Mateusza Spalika. 

Zaplanowane na pierwsze półrocze szkolenie w OSSM Białystok zostało zrealizowane 
zgodnie z planem. Udział w szkoleniu brało 16 zawodników. Szkolenie prowadzone było  przez 
trenerów Pawła Lenkiewicza, Dominika Ziętka, Mateusza Klepackiego. Szkolenie realizowane 
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było we współpracy z wieloletnimi partnerami: Fundacją 
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),  Radosław Rydzewski/Mateusz Klepacki 
- przygotowanie motoryczne. 
Trenerzy dokonali okresowej oceny umiejętności poszczególnych zawodników w zakresie 
techniki uderzeń, pracy nóg, taktyki oraz motoryki, jako składowej procesu selekcji. W OSSM 
Białystok  kontynuowana była praca nad nauką/doskonaleniem i ujednolicaniem umiejętności 
technicznych – na poziomie ogólnym. Duży nacisk pracy kładziony był na doskonalenie 
techniki i taktyki w grach podwójnych i mieszanych. Prowadzony był także trening motoryki 
pozwalający utrzymać wysoką dyspozycję fizyczną zawodników oraz zajęcia z fizjoterapeutą. 
Zawodnicy OSSM Białystok w I półroczu wystartowali w wielu turniejach m.in. w 
Mistrzostwach Polski Województw, gdzie odebrali kluczową rolę, zdobywając bardzo dużo 
medali. Konrad Płoch, Dawid Perkowski i Aleksandra Radziszewska zdobyli złoty medal w 
kategorii U23. Julia Stankiewicz, Anastasia Kosenchuk, Jan Franczak, Arkadiusz Dydyński, 
Dawid Perkowski zdobyli złoty medal w kategorii U19, Igor Jasek zdobył srebrny medal w 
kategorii U19 oraz złoty medal w kategorii U17. Julia Stankiewicz, Jan Franczak, Arkadiusz 
Dydyński oraz Krzysztof Podkowiński zdobyli srebrny medal w kategorii U17.  
Drużyna OSSM-SMS Białystok wystartowała również w rozgrywkach Lotto Ekstraligi 
Badmintona, gdzie kolejny rok zbierała cenne doświadczenie i swój udział zakończyła na 9 
pozycji. Zawodnicy Julia Stankiewicz, Aleksandra Radziszewska, Jan Franczak, Arkadiusz 
Dydyński, Maksymilian Danielak wystartowali również w Międzynarodowych Mistrzostwach 
Polski Polish Open w Arłamowie, gdzie najpierw wzięli udział w konsultacjach kadry 
narodowej, a później zbierali doświadczenie grając w bardzo mocno obsadzonym turnieju 
Polish Open. Dodatkowo w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy Juniorów Julia 
Stankiewicz, Arkadiusz Dydyński, Jan Franczak i Maksymilian Danielak wzięli udział w 2 
konsultacjach Kadry Narodowej Juniorów w Białymstoku. W Międzynarodowych 
Mistrzostwach Chorwacji Juniorów Julia Stankiewicz uplasowała się na pozycji 5-8 w grze 
mieszanej. Z dobrej strony zaprezentował się również Jan Franczak, który pomimo dobrej gry, 
przegrał z dużo wyżej rozstawionymi zawodnikami.  
Zawodnicy OSSM Białystok brali udział w wielu turniejach krajowych, gdzie z powodzeniem 
je wygrywali lub zajmowali miejsca na podium. Zawodnicy OSSM Białystok startowali 
również w turniejach rangi mistrzowskiej.  
W Indywidualnych Mistrzostwach Polski, brązowy medal w grze podwójnej wywalczyła Julia 
Stankiewicz w parze z Julią Piwowar.  
W Mistrzostwach Polski Juniorów srebrny medal wywalczyła Anastasia Kosenchuk w grze 
pojedynczej oraz brązowy w grze mieszanej. Maksymilian Danielak zdobył brązowy medal w 
grze pojedynczej oraz w grze podwójnej w parze z Dawidem Perkowskim.  
W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski brązowy medal w grze pojedynczej wywalczyła 
Aleksandra Radziszewska. Brązowy medal w grze mieszanej wywalczył Konrad Płoch w parze 
z Laurą Bujak. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, złoty medal zdobyła para mieszana 
Arkadiusz Dydyński i Julia Stankiewicz. Julia Stankiewicz zdobyła również brązowy medal w  
 
grze podwójnej w parze z Julią Piwowar. Brązowy medal w grze podwójnej wywalczyła para 
Arkadiusz Dydyński/Jan Franczak. Srebrny medal w grze podwójnej zdobył Igor Jasek w parze 
z Mateuszem Golasem.  
W Mistrzostwach Polski Młodzików złoty medal w grze podwójnej zdobył Krzysztof 
Podkowiński w  parze z Mikołajem Morawskim. Krzysztof Podkowiński zdobył brązowy 
medal w grze pojedynczej. W grze podwójnej kobiet srebrny medal wywalczyła Ewa 
Bartłomiejczuk w parze z Hanną Niczyporuk. 
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Zrealizowane w OSSM zgrupowania szkoleniowe pozwoliły 
na optymalne przygotowanie reprezentantów do wymienionych zawodów mistrzowskich.  
Podczas lipcowego zgrupowania w Białymstoku zawodnicy OSSM Białystok odbyli szkolenie 
antydopingowe przeprowadzone przez pracownika Polskiej Agencji Antydopingowej 
POLADA, po którym otrzymali certyfikaty. W  Mistrzostwach Europy Juniorów 2022 odbicie 
szkolenia antydopingowego i uzyskanie certyfikatu było warunkiem startu w turnieju.  
W II półroczu w szkoleniu w ramach OSSM Białystok brało udział 19 zawodników. Trenerzy 
ponownie dokonali okresowej oceny umiejętności poszczególnych zawodników w zakresie 
techniki uderzeń, pracy nóg, taktyki oraz motoryki, jako składowej procesu selekcji. 
Kontynuowana była praca nad: nauką/doskonaleniem i ujednolicaniem umiejętności 
technicznych – na poziomie ogólnym. Prowadzony był także trening motoryki pozwalający 
utrzymać wysoką dyspozycję fizyczną zawodników oraz zajęcia z fizjoterapeutą. 
Zawodnicy OSSM Białystok w drugim półroczu  startowali w 3 turniejach zagranicznych w 
kategorii  do lat 17  w Słowacji, Austrii, Danii oraz w dwóch turniejach międzynarodowych w 
kategorii do lat 19 na Litwie oraz w Czechach. Trójka zawodników -  Olga Szwarnowiecka, 
Paweł Kiszczyk, Damian Perkowski -  zostało  powołanych do reprezentacji Polski U15 na 
Mistrzostwa Europy w Hiszpanii, gdzie zawodnicy zdobyli cenne doświadczenie oraz 
wywalczyli miejsca 9-16. Troje zawodników - Julia Stankiewicz, Maksymilian Danielak, Jan 
Franczak-  zostało powołanych na Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorów 
do lat 19 w Serbii. W rywalizacji drużynowej nasza reprezentacja zajęła 9 miejsce, natomiast 
indywidualnie najlepiej wypadła Julia Stankiewicz i Maksymilian Danielak, którzy w grze 
mieszanej zajęli 9 miejsce, minimalnie przegrywając walkę o wejście do ćwierćfinału. Julia 
Stankiewicz w grze podwójnej w parze z Julią Piwowar również minimalnie przegrały o 
wejście do ćwierćfinału, zajmując ostatecznie 9 miejsce. Oprócz startów zagranicznych, 
zawodnicy OSSM Białystok,  rywalizowali również w 2 turniejach krajowych m.in Mazovia 
Junior Cup, gdzie zdobyli 9 medali i wygrali klasyfikację drużynową oraz Super Grand Prix 
Polski U19  i U15, gdzie zdobyli 9 medali w tym 5 złotych. W roku 2022  brali również  udział 
w rozgrywkach Lotto Ekstraligi Badmintona.  
W grudniu zawodnicy wystartowali  w turniejach Super Grand Prix Polski U17 w Sianowie, w 
Klubowych Mistrzostwach Polski U23, U19, U17 w Białymstoku oraz w Pucharze Polski Elity 
w Józefosławiu.  
Zrealizowane w OSSM Białystok w drugim półroczu zgrupowania szkoleniowe pozwoliły na 
optymalne przygotowanie reprezentantów do wymienionych zawodów mistrzowskich. W 
Międzynarodowych Mistrzostwach Austrii U17, zawodnik Krzysztof Podkowiński zdobył 
złoty i srebrny medal. W Międzynarodowych Mistrzostwach Słowacji U17 Krzysztof 
Podkowiński wywalczył dwukrotnie złoty medal. W Międzynarodowych Mistrzostwach Litwy 
U19 Juniorów, zawodnicy OSSM Białystok zdobyli 3 brązowe medale (dwukrotnie Viktoriya 
Pletsiukhova, Veronika Stankevicz, Dawid Perkowski/Jan Franczak). W Międzynarodowych 
Mistrzostwach Czech U19 reprezentanci OSSM Białystok zdobyli 3 brązowe medale 
(dwukrotnie Julia Stankiewicz i Krzysztof Podkowiński) 
 
W rozgrywkach Lotto Ekstraligi młodzi zawodnicy zdobywali doświadczenie oraz cenne 
ogranie z dużo starszymi zawodnikami, co ma zaprocentować dopiero w przyszłości.  

Okres pierwszego półrocza w OSSM Bieruń  został przepracowany bez zakłóceń a cele i 
rezultaty zostały zrealizowane w pełnym wymiarze określonym we wniosku. Zawodnicy 
OSSM Bieruń zrealizowali pełen plan treningowy oraz starty w turniejach kontrolnych 
ogólnopolskich  jak i turniejach międzynarodowych. Zauważalny progres umiejętności 
pozwolił na osiąganie wysokich wyników sportowych międzynarodowych głównie w kat. U17, 
U15. Pewnym ograniczeniem w kat U19 była ograniczona ilość startów międzynarodowych z 
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racji braku turniejów w Polsce a turnieje zagraniczne były 
odwoływane bądź lokalizacja turnieju i udział w nim przekraczała możliwości finansowe.   
Okres 6 miesięcy to wdrażanie planu treningowego nastawionego na ciągłe doskonalenie 
umiejętności techniczno-taktycznych z harmonijnym progresowaniem obciążeń poprawiające 
zdolności motoryczne. Na szczególną uwagę zasługuje potencjał kilkorga zawodników, którzy 
regularnie na turniejach rangi Europejskiej Circut U17 zdobywają najwyższe laury. Są to: Maja 
Janko, Julia Wójcik, Mikołaj Morawski, Kinga Stokfisz, Emilia Jochacy, Sebastian Pinkowicz. 
Drugie półrocze pozwoliło zrealizować bardzo duża ilość zakładanych celów i osiągnąć 
zamierzone rezultaty. Okres wakacji nastawiony na wyjazdowe akcje szkoleniowe pozwolił 
zrealizować zgrupowania w Ustce i w Białymstoku z OSSM Białystok oraz zgrupowanie w 
austriackim centrum szkoleniowym juniorów w Dornbirn. Efekty bardzo dobrze 
przepracowanego okresu wakacji można było zaobserwować na turniejach międzynarodowych 
szczególnie w kat. U17 gdzie dwukrotnie na 1 i 2 miejscu w Słowacji i w Austrii stawały deble 
damskie Maja Janko/Karolina 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. 
Do szkolenia grupowego w roku 2022 r. powołano 20 zawodników z kategorii wiekowych 
młodzieżowca, juniora, juniora młodszego i młodzika. Szkolenie zrealizowane zostało w 
formie półrocznych, stacjonarnych zgrupowań w Białymstoku. Tygodniowo, zawodnicy mieli 
zapewnione 9-11 treningów, w tym 2 w zakresie przygotowania fizycznego, opiekę trenerską, 
fizjoterapeutyczną, trenera przygotowania motorycznego oraz halę sportową, lotki piórowe do 
treningu oraz pulsometry do treningu. 
Szkolenie prowadzone było  przez Szymon Kostka, Damian Pławecki, Magdalena Kulska, Alan 
Ostrowski. Szkolenie realizowane było we współpracy z wieloletnimi partnerami: Dorota 
Matusik - psycholog sportu, BOSiR Bieruń (hala, siłownia), Galen Rehabilitacja i Galen 
Ortopedia opieka i konsultacja medyczna – dodatkowy partner finansowany ze środków 
własnych (OSSM Bieruń). Dodatkowo w OSSM Bieruń były realizowane systematyczne 
zajęcia z zakresu żywienia i dietetyki, a także systematyczna współpracę z coachem mentalnym 
Weroniką Nowakowską organizowane przez partnera OSSM Bieruń Fundację TEAM111. 
 
Model stacjonarnego szkolenia z dużą objętością treningową w OSSM sprawdza się, o czym 
świadczą wyniki uzyskiwane przez zawodników; szkolenie centralne stanowi w tym wypadku 
uzupełnienie grupowego. Duża objętość szkoleniowa, którą zapewniają OSSM, wsparte opieką 
fizjoterapeutyczną, psychologiczną, odnową biologiczną stwarza duże szanse na 
zdynamizowanie rozwoju zawodników pod względem umiejętności techniczno-taktycznych  
 
oraz motoryki, zmniejszenie dystansu w tych obszarach do czołówki europejskiej Poprawy 
wymaga wdrożenie jednolitego systemu szkolenia we wszystkich OSSM i współpraca z 
klubami macierzystymi zawodników. Poza szkoleniem stacjonarnym, w szczególności 
zawodnicy KNJ, szkoleni w placówkach potrzebują większej liczby startów zagranicznych, 
które stanowią na tym etapie szkolenia ważną składową kompleksowego treningu, której 
ograniczenie zahamuje progres poziomu sportowego zawodników. Ważne jest pozyskiwanie 
dodatkowych środków finansowych, które pozwolą na zapewnienie optymalnego, 
wszechstronnego szkolenia wielu utalentowanym zawodnikom oraz stworzenie dodatkowych 
ośrodków, które pozwolą na zwiększenie liczby szkolonych zawodników. 

SMS Szklarska Poręba 
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Szkolenie w roku 2022 realizowane w formie ciągłego, stacjonarnego zgrupowania. Cześć 
zawodników powołanych było  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 składowej 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 utrzymać wysoką dyspozycję fizyczną zawodników.  
Szkolenie prowadziło dwóch trenerów Adam Słomka, Sławomir Kowalski. Szkoła zatrudnia 
fizjologa i psychologa sportowego zapewniając odpowiednią opiekę swoim zawodnikom.Baza 
szkolna z jakiej korzystali zawodnicy to hala łukowa / 3 boiska do badmintona/ sala 
gimnastyczna, siłownię, stadion, basen i sauna. Szkoła otrzymała wsparcie sprzętowe od 
PZBad. w formie lotek piórowych.Trenerzy brali udział w konferencjach szkoleniowych 
organizowanych przez Związek. Zawodnicy uczestniczyli w zawodach organizowanych przez 
Związek. 
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 20 zawodników z 8 klubów sportowych. 
 

Szkolenie centralne 

 
W ramach szkolenia centralnego  w roku 2022 Mistrzostwa Europy U19 oraz Mistrzostwa 
Świata U19 były imprezami głównymi. Okres przygotowań do wyżej wymienionych startów 
przebiegał zgodnie z planem. Turniej ME poprzedziły 4 zgrupowania (2 w Warszawie, 2 w 
Białymstoku). Szczególnie udane okazały się dla  Mistrzostwa Europy Juniorów, gdzie 
singlista Dominik Kwinta, rozgrywający doskonały turniej, zdobył brązowy medal. Niewiele 
zabrakło, żeby udało się awansować do finału (przegrał z późniejszym zwycięzcą). W 
Mistrzostwach Świata z uwagi na bardzo duże koszty, Związek zdecydował się wysłać tylko 
naszych najbardziej utalentowanych juniorów – Joannę Podedworny i Dominika Kwintę.  
 
 
Niestety losowanie nie było dla  zawodników przychylne i po ciężkich bojach z zawodnikami 
z Azji oboje zakończyli turniej na 65 miejscu.  
W kategorii U15 startem głównym były Mistrzostwa Europy U15, które zostały przeniesione 
na drugą połowę roku. W pierwszym półroczu szeroka reprezentacja U15 wzięła udział w 
turnieju Polish International U17, natomiast przed samym turniejem odbyło się zgrupowanie 
kadry U15, prowadzone przez trenerów Mateusza Dynaka i Kamila Korbela. Wielu 
zawodników punktowało na tym turnieju. Pomimo braku środków finansowych dla kategorii 
U15, zapewniających większą ciągłość szkolenia, a dzięki współpracy z klubami najmłodsi 
zawodnicy zaprezentowali się na najwyższym poziomie. Niewiele zabrakło do medalu Kai 
Ziółkowskiej w singlu kobiet. W pierwszym półroczu 2022 do szkolenia centralnego powołano 
86,  w drugim 69 zawodników w 4 kategoriach wiekowych. Szkolenie centralne było 
uzupełnieniem szkolenia grupowego i zostało zrealizowane w formie zgrupowań 
szkoleniowych dla zawodników KN U15/U17/U19, turnieju międzynarodowego w 
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Dubrovniku oraz zgrupowania stacjonarnego dla 
zawodników KNU23. 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 (do końca lutego 2022), 
trenera koordynatora juniorów Jarosława Suwałę. trenerów kadry juniorów Pawła Lenkiewicza 
oraz Dominika Ziętka.  Szkolenie realizowane było w większości we współpracy z wieloletnimi 
partnerami: Lavo (hala), ALTECOMO (wyżywienie), Hotel De Silva (zakwaterowanie), Victor 
Polska  (lotki piórowe).  
 
VI. TURNIEJE 

Turnieje zagraniczne organizowane w Polsce w okresie 01.01 – 31.12.2022 

 
Polish International U-17 w Bieruniu – 18-20.03.2022 
ORLEN Polish Open w Arłamowie - 03.2022 
Biofarm Polish Open U-17 w Częstochowie – 24-29.05.2022 
Klubowe Mistrzostwa Europy w Białymstoku – 27.06-03.07.2022 
ENEA Polish Open U-19 w Gnieźnie – 08-10.09.2022 
ORLEN Polish International w Lublinie – 23-25.09.2022                                                                                                                                                    
Polish International U-19 w Grodzisku Mazowieckim – 15-18.12.2022 – turniej został 
odwołany z powodu bardzo małej ilości zgłoszeń zawodników zagranicznych 
 
Turnieje międzynarodowe organizowane w marcu 2022 r. były w sposób szczególny dotknięte 
rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. agresją Rosji na Ukrainę. Polski Związek Badmintona 
natychmiast po rozpoczęciu agresji podjął uchwały o wykluczeniu zawodników rosyjskich i 
białoruskich z turniejów organizowanych w Polsce oraz nie wysyłaniu polskich zawodników 
na turnieje organizowane na terenie Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi. Światowe 
doniesienia na temat sytuacji w Ukrainie miały jednak ogromny wpływ na organizację 
turniejów w Bieruniu i w Arłamowie oraz udział zawodników międzynarodowych. Nigdy 
wcześniej nie zanotowano tak dużej liczby wycofań. Szczególnie dotknięty tą sytuacją był 
turniej w Arłamowie organizowany tuż przy granicy z Ukrainą. Wycofania miały miejsce 
praktycznie jeszcze w trakcie trwania turnieju. Na miejsca wycofywanych z turnieju 
zawodników zagranicznych wchodzili kolejni zawodnicy polscy.  Spowodowało to wiele  
 
problemów organizacyjnych, szczególnie w zakresie rezerwacji hotelowych, a finalnie 
spowodowało znaczne przekroczenie zaplanowanego budżetu.  
Pozostałe turnieje międzynarodowe organizowane w Częstochowie, Gnieźnie i Lublinie zostały 
zorganizowane zgodnie z planem organizacyjnym i finansowym, chociaż w przypadku turnieju 
ENEA Polish Open U-19 w Gnieźnie zanotowano mniejszą od planowej liczbę zgłoszeń i 
turniej został skrócony o jeden dzień. 
Dzięki akceptacji złożonych wniosków na organizację imprez sportowych Polski Związek 
Badmintona otrzymał znaczące wsparcie finansowe MSiT na organizację turniejów w 
Arłamowie, Gnieźnie i Lublinie.  
We wszystkich turniejach zaobserwowano duże zainteresowanie startem zawodników z krajów 
azjatyckich, co pozwala na konfrontację sportową z zawodnikami o znacznie wyższym 
poziomie sportowym i zdobywanie cennych doświadczeń.  
Warto zaznaczyć, że klubowym mistrzem Europy w roku 2022 został UKS „Hubal” Białystok. 
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Cykl turniejów Grand Prix odbył się bez perturbacji 
związanych z pandemią COVID-19. Turnieje będące kontynuacją sezonu 2021/2022 odbyły 
się w Imielinie, Bieruniu, Donaborowie, Bojszowach, Sianowie, Suchedniowie. Pierwsza część 
sezonu 2022/2023 przypadająca na drugą połowę roku obejmowała turnieje rozegrane w 
Zielonce, Warszawie oraz cykl Super Grand Prix w Józefosławiu i Sianowie. W roku 2022 
sponsor strategiczny PZBad, firma KGHM Polska Miedź S.A. objęła swoim wsparciem turnieje 
organizowane w cyklu Grand Prix.  
 

Cykl turniejów Mistrzostw Polski obejmował MP Elity, Młodzieżowców i Juniorów, 
Juniorów Młodszych (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży), Młodzików, Młodzików 
Młodszych. Gospodarzami turniejów byli kolejno: Białystok, Marki, Białystok, Poczesna i 
Baranów. W roku 2022 sponsor strategiczny PZBad, firma KGHM Polska Miedź S.A. objęła 
swoim wsparciem turnieje organizowane w cyklu Mistrzostw Polski. 
 

Puchar Polski  został rozegrany na wzór Thomas Cup i Uber Cup w dniach 19-21.12.2022 r. 
w Józefosławiu. Pula nagród w tym turnieju wynosiła 52 000 zł. W turnieju wystartowało 16 
drużyn z  10 klubów.  
 

VII. PARABADMINTON 

Trenerzy: Małgorzata Janiaczyk, Przemysław Wacha 
Fizjoterapeuta: Mateusz Spalik 

Kadra narodowa liczyła 11osób: Daria Bujnicka, Denis Grzesiuk, Natalia Grzyb, Grzegorz 
Jednaki, Kamilla Mallak, Bartłomiej Mróz, Jakub Sikorski, Oliwia Szmigiel, Tomasz Szwedo, 
Anna Wolny i Katarzyna Ziębik.  W minionym roku ze szkolenia w kadrze narodowej   
zrezygnował Dariusz Supel. Przez większość roku 2022 dziesięcioro zawodników kadry 
trenowało w klubach macierzystych. Bartłomiej Mróz był nadal objęty centralnym szkoleniem. 
W tym roku jednak zrezygnowano z uczestniczenia przez niego w stałym zgrupowaniu kadry  
narodowej badmintona. Decyzją Prezesa Marka Krajewskiego uczestniczył w indywidualnych 
treningach z Przemysławem Wachą. Od września 2022 Daria Bujnicka rozpoczęła treningi w 
Warszawie z Bartłomiejem Mrozem, a Oliwia Szmigiel – we Wrocławiu u trenerki kadry 
Małgorzaty Janiaczyk. Pierwsze półrocze 2022 rozpoczęły dwa turnieje w Hiszpanii, kolejny 
był turniej w Brazylii. W maju podczas turnieju w Bahrainie Anna Wolny i Natalia Grzyb  
 
zdobyły klasyfikację BWF. Na początku II półrocza odbyło się zgrupowanie Kadry Narodowej 
Parabadmintona w Centralnym Ośrodku Badmintona w Józefosławiu (Lavo), w którym pod 
okiem trenerki Małgorzaty Janiaczyk wzięli udział: Daria Bujnicka, Natalia Grzyb, Jakub 
Sikorski, Oliwia Szmigiel, Anna Wolny oraz Katarzyna Ziębik. Zgrupowanie odbyło się dzięki 
dofinansowaniu Badminton World Federation i miało na celu kontrolę umiejętności 
zawodników, przygotowanie ogólnych planów dalszych treningów w macierzystych klubach 
oraz zaplanowanie turniejów. Dla Bartłomieja Mroza, Darii Bujnickiej i Oliwii Szmigiel było 
to czas bezpośredniego przygotowania przed turniejem w Irlandii. Ostatnim sprawdzianem 
przed odbywającymi się w listopadzie Mistrzostwami Świata były dwa turnieje azjatyckie: w 
Tajlandii i Indonezji. Na zawody mistrzowskie w Japonii kwalifikację zdobyła wspomniane 
wcześniej trójka naszych reprezentantów. Oliwia Szmigiel wróciła z dwom krążkami: srebrem  
w deblu razem z Darią Bujnicką oraz brązem w singlu (w swojej kategorii SH6). Bartłomiej 
Mróz zakończył swoją rywalizację na 1/8 finału. Rok 2022 zakończył turniej w Peru, na który 
dzięki dodatkowemu dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki polecieli: Oliwia 
Szmigiel, Daria Bujnicka, Bartłomiej Mróz oraz trenerka Małgorzata Janiaczyk. Zawodnicy 
wrócili z kompletem medali: 2 srebrne i 2 brązowe. 
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Turnieje w 2022 r.: 

1. Spanish Para Badminton International 2022 – Oliwia Szmigiel i Daria Bujnicka brąz w 

deblu SH6 oraz Oliwia Szmigiel brąz w mikście SH6 

2. IBERDROLA SPANISH PARA BADMINTON INTERNATIONAL 2022 – Oliwia 

Szmigiel i Daria Bujnicka II miejsce w deblu SH6 (exhibition) 

3. Brazil Para Badminton International 2022 – Oliwia Szmigiel i Daria Bujnicka brąz w 

singlu SH6 oraz brąz we wspólnym deblu SH6, Oliwia Szmigiel brąz w mikście SH6, 

Bartłomiej Mróz brąz w singlu SU5 

4. Bahrain Para Badminton International 2022 – Bartłomiej Mróz srebro w singlu SU5 

5. 4 Nations Para Badminton International 2022 – Oliwia Szmigiel i Daria Bujnicka brąz 

w singlu SH6 

6. Thailand Para Badminton International 2022 – Oliwia Szmigiel brąz w singlu SH6 

7. FOX’s Indonesia Para Badminton International 2022 – Oliwia Szmigiel srebro w singlu 

SH6, w deblu SH6 z Darią Bujnicką brąz oraz brąz w mikście SH6, Bartłomiej Mróz 

srebro w singlu SU5 i brąz w deblu SU5 

8. HULIC DAIHATSU BWF Para Badminton Worlds Championships 2022 – Oliwia Szmigiel 

i Daria Bujnicka - srebro w deblu SH6, Oliwia Szmigiel brąz w singlu SH6  

9. Turniej Peru Para Badminton International 2022 - Oliwia Szmigiel oraz Daria Bujnicka brąz 

w singlu SH6, Oliwia wraz z Darią srebro w deblu SH6, Bartłomiej Mróz srebro  w singlu 

SU5 

Regularne plasowanie się trójki zawodników – Darii Bujnickiej, Oliwii Szmigiel i Bartłomieja 
Mroza – na pozycjach medalowych pozwoliło na pozyskanie dla całej trójki stypendiów 
specjalnych za rok 2022, których celem jest wsparcie ich szkolenia sportowego. Daria Bujnicka 
i Oliwia Szmigiel otrzymały stypendia na wniosek Polskiego Związku Badmintona. O 
stypendium specjalne dla Bartłomieja Mroza wystąpił PZBad oraz Polski Komitet 
Paraolimpijski. Stypendium zostało przyznane na wniosek PKPar. Dodatkowo zawodniczki  
 
Oliwia Szmigiel i Daria Bujnicka otrzymały stypendium MSiT za wyniki uzyskane na 
Mistrzostwach Świata w Parabadmintonie Tokio 2022.  

 

VIII. UPOWSZECHNIANIE 

W 2022 roku PZBad nie otrzymał dofinansowania na realizację programu upowszechniania w 
ramach projektu Młodzieżowe Ośrodki Badmintona. 
W 2022 roku podpisana została umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki  numer 
2022/1113/0062/UDot/DS./07/18 z dnia 02.09.2022 r.  na realizacje programu Sportowe 
Wakacje+ Badminton, upowszechnianie sportu wśród młodzieży na kwotę dofinansowania 
879 700,00 zł. W ramach realizacji tej umowy zrealizowane zostały pikniki badmintona w 
ilości 40 wydarzeń na terenie całej Polski, eventy badmintonowe w ilości 25 wydarzeń na 
terenie Polski oraz 110 prowadzących zrealizowało  zajęcia sportowe.  Pikniki oraz eventy 
badmintonowe miały na celu zachęcenie jak największej ilości uczestników do promowania 
oraz uprawiania badmintona jako aktywności fizycznej mającej na celu poprawę sprawności 
fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz popularyzowanie zdrowego i aktywnego 
trybu życia. Głównym celem zajęć sportowych było  upowszechnianie badmintona jako sportu 
wśród dzieci i młodzieży.  
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IX. LOTTO EKSTRALIGA BADMINTONA 

 
Polski Związek Badmintona jest stowarzyszeniem działającym na terenie Polski, będącym 
reprezentantem polskiego badmintona, zarówno mężczyzn, jak i kobiet we wszystkich 
kategoriach wiekowych i na wszystkich poziomach rozgrywek.  Jako główny cel stawia sobie 
rozwój badmintona w Polsce na poziomie wyczynowym. Od 1992 roku badminton dołączył do 
grona dyscyplin olimpijskich, co było efektem jego popularności w wielu krajach  świata 
również w formie rekreacyjnej. Ta popularność jest z każdym rokiem coraz bardziej widoczna 
w Polsce. Do grona klubów założycieli Polskiego Związku Badmintona w 1977 roku ciągle 
dołączają nowe, które szkolą coraz więcej młodych zawodników pod okiem utytułowanych 
polskich i zagranicznych  trenerów i rywalizują w ramach rozgrywek ligowych.  Tegoroczny 
50 już  finał Ekstraligi Badmintona był rozstrzygnięciem ogólnopolskiej rywalizacji   klubów 
na czterech szczeblach ligowych zmagań, w które zaangażowanych jest  kilkuset zawodników 
z kilkunastu krajów. Zawody miały status Drużynowych Mistrzostw Polski, a najlepsze wyniki 
premiują zespoły do udziału w Drużynowych Mistrzostwach Europy – tzw. Lidze Mistrzów.  
Do rywalizacji w tegorocznym sezonie Ekstraligi przystąpiło 12 zespołów: obrońca 
mistrzowskiego tytułu  w sezonie 2021/2022 SKB Litpol-Malow Suwałki, ABRM Warszawa, 
UKS Hubal Białystok plasujący się na II i III miejscu w poprzednim sezonie oraz Beninka UKS 
Feniks Kędzierzyn Koźle, CT Arena Hawel Academy Poznań, Badminton School Gdynia, UKS 
Unia Bieruń, OSSM SMS Białystok, KS Badminton Kobierzyce, KU AZS UM Łódź, AZS 
AGH Kraków, Sportowa Politechnika Gdańska, UKS Plesbad Pszczyna, MKS Spartakus 
Niepołomice. Są to silne drużyny, skupiające zarówno młodych i uzdolnionych zawodników 
oraz wielu utytułowanych graczy, którzy zakończyli karierę reprezentacyjną, ale zapisali  swoją 
sportową historię podczas Igrzysk Olimpijskich i Igrzysk Europejskich, a obecnie łączą prace 
trenerską ze startami w Ekstralidze. To połączenie młodości z doświadczeniem tworzy 
niesamowite widowisko sportowe i dostarcza wielu emocji zarówno uczestnikom rozgrywek, 
jak i obecnym na arenach kibicom, przedstawicielom sponsorów i mediów. Tytuł mistrza Lotto 
Ekstraligi Badmintona wywalczył klub UKS „Hubal” z Białegostoku. Sezon 2022/2023  
 
 
obejmuje 5 kolejek, które są rozgrywane w macierzystych miastach uczestniczących klubów. 
To tam znajduję się obiekty spełniające wymogi techniczne dla turniejów na najwyższym 
poziomie. Finał odbędzie się na kortach Narodowego Centrum Badmintona w 
podwarszawskim Józefosławiu. Wszystkie informacje na temat Ekstraligi Badmintona 
publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Polskiego Związku Badmintona i w mediach 
społecznościowych. Zainteresowani znajdą tam dokumenty regulujące rozgrywki, wykaz 
uczestniczących klubów i składy startujących zawodników.  Wszystkie rozgrywki można 
śledzić na żywo na platformie streamingowej PZBad. Poszczególne kolejki budzą ogromne 
zainteresowanie lokalnych mediów, a na finałach zawsze nie brakuje mediów ogólnopolskich, 
które zamieszczają informacje o tym wydarzeniu.   
 

IX. PROJEKTY SOLIDARNOŚCI OLIMPIJSKIEJ 

 
W związku z przesłaniem przez Polski Komitet Olimpijskiej pełnej oferty na programy 
Solidarności Olimpijskiej na lata 2021-2024 dopiero w listopadzie 2022 r. Polski Związek 
Badmintona w okresie sprawozdawczym nie korzystał z dostępnych programów. Związek 
wystąpił do PKOl z zapytaniem o możliwość aplikowania w programach dla trenerów, ale 
uzyskał informację, że programy są aktualnie niedostępne. W ramach programu oferującego 
stypendia sportowe dla zawodników objętych ścieżką kwalifikacyjną na Igrzyska XXXIII 
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Olimpiady w Paryżu w 2024 r. Związek zgłosił do Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego kandydaturę Michała Rogalskiego. Kandydatura została odrzucona na 
poziomie PKOl. 

 

X. SPONSORZY 

 
W trakcie XIII i trwającej XIV kadencji obecnego Zarządu, PZBad pozyskał rekordowe 
finansowanie od sponsorów i partnerów. Poza wspomnianym Lotto, sponsorem tytularnym 
Ekstraligi Badmintona oraz firmą VICTOR, sponsorem technicznym PZBad, w roku 2022 w 
polski badminton zainwestowały takie firmy jak PKN ORLEN,  KGHM Polska Miedź S.A., 
Enea, PZU S.A. i PZU Życie S.A. Toyota-Okęcie, Fundacja Banku PKO BP.  Sponsorem 
Strategicznym Związku w roku 2022 była firma KGHM Polska Miedź S.A. Wsparcie 
obejmowało sponsoring Kadry Narodowej, cyklu turniejów Grand Prix i Mistrzostw Polski 
2022. Firma PKN ORLEN została sponsorem tytularnym międzynarodowych turniejów Polish  
Open w Arłamowie oraz Polish International w Lublinie. Firma ENEA, jako sponsor tytularny 
ponownie wsparła międzynarodowy turniej Polish Open U-19 w Gnieźnie. Firma PZU S.A. 
oraz PZU Życie S.A. była sponsorem upowszechniania i sportu młodzieżowego. Dzięki 
wsparciu finansowemu Fundacji Banku PKO BP Polski Związek Badmintona umożliwił wielu 
zawodnikom z Ukrainy szkolenie w Polsce oraz pokrył koszty ich uczestnictwa w turniejach  
krajowych i  międzynarodowych. Umowa podpisana z firmą Toyota-Okęcie pozwoliła polskim 
zawodnikom na uczestnictwo w wielu turniejach międzynarodowych w Europie gwarantując 
bezpieczny transport oraz mniejsze koszty dotarcia do miejsc organizowanych turniejów.  
Wszystkie wymienione firmy wsparły również organizację Narodowych Dni Badmintona we 
Wrocławiu, których PZBad był współorganizatorem. 
Poza wymienionymi firmami przy organizacji turniejów Związek współpracował z Urzędami 
Miast i Urzędami Marszałkowskimi oraz hotelami, które były partnerami wydarzeń: Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przy organizacji turnieju ORLEN Polish 
Open, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego przy organizacji turniejów Polish  
 
 
Open U-17 i Polish International U-17 w Bieruniu i Częstochowie, Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego przy organizacji turnieju ORLEN Polish International,  Urzędem 
Miasta Gniezna przy organizacji turnieju ENEA Polish Open U-19, Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego oraz Urzędem m.st. Warszawy przy organizacji Pucharu Polski 
Kobiet i mężczyzn w Józefosławiu. 

 

XI. 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 pracujemy 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. Od września 2022 r. PZBad zatrudnił pracownika odpowiedzialnego 
za prowadzenie i aktualizację bazy SORGA. 
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XII. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 

 
Informacja dotycząca statystyki mediów społecznościowych Polskiego Związku Badmintona 
w okresie od 19 grudnia 2021 do 15 listopada 2022 roku. 
 

Facebook i Instagram 
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Kanał YouTube został odzyskany na początku listopada 2022, natomiast profil Twitter 

został utworzony od podstaw w sierpniu 2022. 
 

XIII. CZŁONKOWIE PZBAD (na 31.12.2022 r.) 

 
• Liczba klubów   - 145 

• Liczba zawodników  posiadających licencję –  5  445* 

• Liczba trenerów  posiadających licencję  –  84 

• Liczba instruktorów posiadających licencję –  519 

• Liczba sędziów  –  81 

* Liczba zawodników posiadających licencję w 2022 r. uległa znacznemu zmniejszeniu  w 
stosunku do danych zarejestrowanych w roku 2021. W okresie pandemii trwającej od marca 
2020 r. jedną z niewielu możliwości aktywności sportowej było posiadanie licencji zawodnika. 
Wielu zawodników rejestrowało się i wykupywało licencje w PZBad, które były aktywne tylko 
1 rok. 
Dane w zakresie członkostwa w Polskim Związku Badmintona znajdują się  bazie Sorga, której 
operatorem jest od września 2022 r. p. Tomasz Rogowski. Związek zwraca uwagę na brak 
regularnego procesu aktualizacji danych, przede wszystkich danych kontaktowych przez kluby, 
indywidualnych zawodników i sędziów, co pozwoliłoby na monitorowanie bazy danych. 
 

XIV. DOSZKALANIE TRENERÓW, SĘDZIÓW KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ 

 
Szkolenia sędziów 
 
W dniu 15.10.2021 Zarząd Polskiego Związku Badmintona powołał Kolegium Sędziów .  W 
skład weszli: Piotr Skrzek, Mariusz Wójcik oraz Waldemar Adamski. 
Przewodniczącym Kolegium został – Piotr Skrzek,  zastępcą przewodniczącego  
ds. międzynarodowych – Mariusz Wójcik,  a zastępcą przewodniczącego ds. krajowych  
- Waldemar Adamski. 
Opracowano  plan działania na najbliższą kadencję (w protokole z zebrania  
z dnia 4.12.2021).  
Działając według przyjętego planu zrealizowano następujące zadania: 
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1. Zorganizowano dwa kursy sędziowskie na kategorię 

sędziowską Z  

(3-5.12.2021 – Warszawa, 28-30.10.2022 - Warszawa),  w  których łącznie wzięło 

udział 52 kandydatów. Spośród szkolonych kandydatów czynnie sędziuje 26 osób.  

2. Po raz pierwszy zorganizowano kurs na sędziego zwykłego – głównego Zg  

(4-5.06.2022) w którym udział wzięło 19 kandydatów z których czynnie sędziuje 11 osób. 

3. Asesorzy prowadzili  obserwację kandydatów na sędziów prowadzących P i Pk na 

prawie wszystkich turniejach rangi 2-4. 

4. Na wniosek Kolegium Sędziów PZBad dofinansował zakup koszulek i bluz 

sędziowskich dla wszystkich czynnie sędziujących na kwotę 16 tysięcy złotych. 

5. Kolegium Sędziów współpracowało z PZBad przy tworzeniu nowego Regulaminu 

Sportowego. 

6. Kolegium Sędziów podjęło 28 uchwał -  głównie dotyczących powołań sędziowskich 

(sędziów głównych, zastępców s. głównych oraz prowadzących) na imprezy rangi 2-4 

w porozumieniu z Organizatorami. 

7. Kolegium Sędziów decydowało o obsadzie wszystkich turniejów rangi 2-4  

w kraju biorąc pod uwagę kwalifikacje sędziego, aktywność w sezonie oraz rokowania 

młodych (nowych) sędziów. 

8. Kolegium Sędziów prowadziło ewidencję sędziów z uprawnieniami oraz  

z kwalifikacjami aktualizując na bieżąco na witrynie internetowej PZBad  

9. Kolegium Sędziów monitorowało aktywność wszystkich sędziów  

we wszystkich turniejach rangi 1-5 w kraju. 

10. Kolegium Sędziów wysłało dwóch młodych sędziów na warsztaty „BEC BASIS - 

National Umpire Education Programme” podczas Czech Junior 2021 oraz jednego 

asesora na szkolenie przeprowadzane przez Badminton Europe. Dodatkowo wysłało 

jednego sędziego na kurs na sędziego Badminton Europe. 

11. Wdrożono program edukacji młodych (nowych) sędziów aspirujących na sędziów 

prowadzących BE. 

12. Ponadto: 

- Marek Krawczyk zdał egzamin i uzyskał kwalifikacje sędziego głównego 

międzynarodowego – BE 

- Mateusz Wróbel zdał egzamin i uzyskał kwalifikacje sędziego prowadzącego 

międzynarodowego – BE 

- Błażej Krawczyk pozytywnie ukończył kurs na sędziego prowadzącego BE 

- Emilia Goldwasser zdawała egzamin jednak z wynikiem negatywnym sędziego 

prowadzącego międzynarodowego – BE 

Szkolenia trenerów  
 
W ramach współpracy z Ministerstwem  Sportu i Turystyki  oraz Akademii Trenerskiej 
Instytutu Sportu w każdym roku realizowany jest cykl szkoleń dla trenerów i pracowników 
wspomagających szkolenie. Po każdym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty  
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potwierdzające udział w danym projekcie.  W roku 2022 
kadra szkoleniowa PZBad wzięła udział w następujących szkoleniach: 

 

Mateusz Spalik Trening siły i mocy 
zawodników 
wysokiego wyczynu 

Akademia Trenerska 

Mateusz Spalik Współczesne 
koncepcje treningu 
siły i mocy – warsztat 
umiejętności 
praktycznych 

Akademia Trenerska 

Mateusz Spalik Koncepcje treningu 
motoryczności 

Akademia Trenerska 

Paweł Lenkiewicz 
Dominik Ziętek 
Mateusz Klepacki 

Kurs przygotowania 
motorycznego  

PZBad – Mateusz Spalik 

Mateusz Spalik Aspekty procesu 
treningowego kobiet 

Akademia Trenerska  

Mateusz Spalik Trener i stress 
przedstartowy i 
postartowy 

Akademia TrenerskaI 

Mateusz Spalik Rozgrzewka w 
sporcie 
wyczynowym – 
założenia teoretyczne 
a rozwiązania 
praktyczne 

Akademia Trenerska 

Jarosław Suwała 
Kamil Korbel 

Duńska Kultura 
Treningu 

BEC/Duńska Federacja Badmintona 

Michał Rogalski Kursokonferencja 
trenerów szkolenia 
Olimpijskiego Paryż 
2024  

Instytut Sportu / MSiT 

Tomasz Szwedo Kurs/szkolenie „RSL 

BEC Parabadminton 
Event w Austrii 

BEC 

   

 
Szkolenia kadry zarządzającej i pracowników 
 

W ramach współpracy z Ministerstwem  Sportu i Turystyki  oraz Akademii Zarządzania 
Sportem Instytutu Sportu w każdym roku realizowany jest cykl szkoleń dla kadry zarządzającej 
i pracowników polskich związków sportowych. Po każdym szkoleniu uczestnicy otrzymują 
certyfikaty potwierdzające udział w danym projekcie.  W roku 2022 pracownicy PZBad wzięli 
udział w następujących szkoleniach: 
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1. Sekretarz Generalny Marzenna Koszewska 

uczestniczyła w stacjonarnej konferencji szkoleniowej „Sport Business Polska” w 

Warszawie oraz w drugiej edycji we Wrocławiu w formie online. 

2. Sekretarz Generalny Marzenna Koszewska oraz pracownik biura  Wiktor Krawczyk 

uczestniczyli w szkoleniu BWF/BEC w Dani pod nazwą  „Program Rozwoju Ścieżki 

Zawodnika”. 
3. Pracownik biura PZBad Patrycja Makocka wzięła udział w szkoleniu „Marketing sportowy 

w polskich związkach sportowych” organizowanym przez Akademię Zarządzania Sportem 

4. Sekretarz Generalny Marzenna Koszewska wzięła udział w szkoleniu online 

organizowanym przez MSiT na temat stworzenia Kodeksu Postępowania w zakresie 

ochrony danych osobowych dla branży sportowej. W drugiej, stacjonarnej części 

tego szkolenia wziął udział radca prawny współpracujący ze Związkiem Robert 

Czaplicki. 

5. Sekretarz Generalny Marzenna Koszewska wzięła udział  w szkoleniu online 

organizowanym przez Akademię Zarządzania Sportem pod nazwą „zamówienia 

publiczne w kontekście polskich związków sportowych” 

6. Sekretarz Generalny Marzenna Koszewska wzięła udział w szkoleniu 

organizowanym przez MSiT pod nazwą „Wybrane aspekty Kodeksu Dobrego 

zarządzania dla polskich związków sportowych” 

7. Pracownicy biura PZBad Patrycja Makocka i Wiktor Krawczyk wzięli udział w 

szkoleniu organizowanym przez Badminton Europe w Saarbrucken w Niemczech 

pod nazwą „Zarządzanie imprezami”, poziom 1.  
8. Sekretarz Generalny Marzenna Koszewska wzięła udział w szkoleniu organizowanym przez 

Akademię Zarządzania Sportem pod nazwą „Zarządzanie strategiczne w polskich związkach 

sportowych” 
9. Sekretarz Generalny Marzenna Koszewska wzięła udział w serii szkoleń online 

organizowanych przez MSiT, dotyczących przeciwdziałania korupcji w polskich 
związkach sportowych oraz w serii spotkań online Parlamentarnego Zespołu ds. Sportu 
Kobiet 

 
XV. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA  

Polski Związek Badmintona jest członkiem BWF i BEC. Z tego tytułu regularnie opłacane są 
składki członkowskie pozwalające na korzystanie z oferty programowej międzynarodowych 
organizacji oraz start polskich zawodników w turniejach międzynarodowych. Przedstawiciele 
Związku uczestniczą  w dorocznych Zgromadzeniach Generalnych europejskiej i światowej 
organizacji z pełnym prawem głosu. W roku 2022 Sekretarz Generalna uczestniczyła w Forum 
BEC oraz Zgromadzeniu Generalnym BEC, które odbyło się w kwietniu na Malcie. Ze względu 
na ciągle trwające obostrzenia pandemiczne Zgromadzenie Generalne BWF, które odbyło się 
w maju w Tajlandii miało formę stacjonarną oraz online. Polski Związek Badmintona podjął 
decyzję, że Sekretarz Generalna Związku weźmie udział w Zgromadzeniu w formie zdalnej.  
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Polski Związek Badmintona wystąpił z wnioskiem do BWF 
o przyznanie grantu w programie BWF Membership Grants Programme 2022. Po ocenie 
wniosku Związek otrzymał grant w wysokości 5 000 USD pomniejszony o kwotę nie 
wykorzystaną w roku 2021. Grant został w pełni wykorzystany i zostanie rozliczony do 31 
marca 2023 r.  
 
Biuro Polskiego Związku Badmintona regularnie monitoruje programy i projekty oferowane 
przez BWF i BEC. Z tego tytułu trenerzy i pracownicy Związku uczestniczyli w roku 2022 w  
kilku szkoleniach międzynarodowych, skutecznie poszerzając swoją wiedzę i umiejętności 
praktyczne.  
 
W roku 2022 Światowa Federacja Badmintona (BWF) ustanowiła pierwszy Światowy Dzień 
Badmintona, który będzie obchodzony corocznie 5 lipca. Jest to data założenia federacji. 
Światowa Federacja Badmintona została założona w 1934 r. przez 9 krajów – Kanadę, Danię, 
Anglię, Francję, Irlandię, Holandię, Nową Zelandię, Szkocję i Walię, początkowo jako 
Międzynarodowa Federacja Badmintona (IBF). 
Celem Światowego Dnia Badmintona jest promocja sportu oraz zachęcanie ludzi do 
uczestnictwa w przyjaznej rekreacyjnej wersji tego sportu poprzez udział w różnego rodzaju 
wydarzeniach i aktywnościach. 
Obchody Dnia będą organizowane na całym świecie w tym samym czasie, co ma zapewnić 
propagowanie sportu wśród największej liczby odbiorców. 
Prezydent BWF,  zdobywca złotego medalu olimpijskiego w grach pojedynczych dla Danii 
podczas Igrzysk XXVI Olimpiady w Atlancie w 1996 r. Poul-Erik Hoyer wyraził ogromne 
zadowolenie z proklamowania Światowego Dnia Badmintona. 
„Światowy Dzień Badmintona” daje nam wszystkim unikalną możliwość celebrowania i 
promowania sportu w duchu miłości”, powiedział Hoyer. 
„Jestem podekscytowany, że będę mógł śledzić różne aktywności organizowane podczas 
Światowego Dnia Badmintona” i obserwować ich wpływ na nasze globalne społeczeństwo.” 
BWF zachęca narodowe federacje badmintona, kibiców, zawodników i społeczności na całym 
świecie, aby organizowały wydarzenia i celebrowały ten szczególny dzień. 
BWF podejmuje starania aby zwiększyć światowe zainteresowanie naszym sportem poprzez 
różnego rodzaju inicjatywy realizowane przez cały sezon. 
Zachęcamy kluby, ośrodki, szkoły i osoby indywidualne do świętowania Światowego Dnia 
Badmintona – 5 lipca wszyscy grajmy w badmintona! Miejsce – pełna dowolność – w parkach, 
na plaży, w szkołach i na uczelniach, w halach sportowych, centrach handlowych, w 
przestrzeniach biurowych, na ulicach w okolicach atrakcji turystycznych! To pierwszy krok do 
bycia mistrzem! 
Promujmy hasło  „Bądź aktywny” 
   „Graj w badmintona” 
   „Zawsze, na całym świecie” 
Z tego tytułu Poczta Polska wydała okolicznościową kartkę pocztową wraz z datownikiem 
upamiętniającą pierwsze obchody Światowego Dnia Badmintona. 
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XVI. INNE DZIAŁANIA 

Powołanie Spółki Polski Badminton 

 
Decyzją Zarządu PZBad z dnia 8 lipca 2022 r.  zawarta została  umowa spółki pod nazwą : 
Polski Badminton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefosławiu.  
Wspólnikami są Polski Związki Badmintona posiadający 40 udziałów oraz Fundacja Narodowy 
Badminton posiadająca 60 udziałów, o wartości nominalnej 50 zł za każdy udział. Celem Spółki 
jest zoptymalizowanie kosztów związanych z organizacją turniejów, w tym wynajmem hoteli i 
zabezpieczeniem transportu dla startujących zawodników i trenerów. 
 
Wydawnictwo „Polski badminton”  
 
Wydawcą kwartalnika / biuletynu Polskiego Związku Badmintona jest spółka Polski 
Badminton. Pierwszy numer drukowany ukazał się we wrześniu 2022 r. i został 
zaprezentowany podczas Narodowych Dni Badmintona organizowanych w Hali Stulecia we 
Wrocławiu. Biuletyn prezentuje aktualności z działalności PZBad,  jego celem jest ulepszenie 
komunikacji z badmintonowym środowiskiem. Wszelkie inicjatywy, które odbywają się w 
kraju, będą miały swoje odzwierciedlenie w biuletynie, który będzie nie tylko wydawnictwem 
Związku, ale przede wszystkim całego środowiska. W roku 2023 planowane jest wdrożenie 
wersji cyfrowej biuletynu. Polski Związek Badmintona nie ponosi  kosztów w związku z 
wydawnictwem. 
 
Nowa inicjatywa „Future Badminton Team” 

 
We wrześniu 2022 r. Zarząd Polskiego Związku Badmintona  podjął decyzję o wdrożeniu 
programu szkoleniowego dla zawodników z rocznika 2010 i młodszych. Celem programu jest 
monitoring najzdolniejszych zawodników, podniesienie poziomu technicznego oraz 
przygotowanie informacji i zaleceń dla trenerów klubowych. Plany zakładały przeprowadzenie 
raz na kwartał 3-5 dniowych konsultacji szkoleniowych w Józefosławiu dla grupy 16-18 
zawodników., 7-8 dniowy obóz wakacyjny oraz 2 razy w roku wyjazd na turnieje zagraniczne. 
Głównym trenerem prowadzącym wyznaczona została Katarzyna Garbacka, była Dyrektor 
Sportowa PZBad. Pierwsze konsultacje odbyły się w dniach 20-23 września w hali Lavo w 
Józefosławiu i objęły 17 zawodników z całej Polski. Oprócz treningów w hali odbyły się zajęcia 
z trenerem przygotowania motorycznego  kadry Narodowej Elity Mateuszem Spalikiem, który 
oprócz ćwiczeń sprawnościowych przygotował warsztaty dotyczące żywienia sportowców. 
Jeden z treningów współprowadził Adam Cwalina, olimpijczyk z Igrzysk Olimpijskich w 
Londynie w 2012 r. Drugie konsultacje odbyły się w dniach 17-18 listopada 2022 r. 
Uczestniczyło w nich 18 zawodników i 3 trenerów. 
 
Współpraca z wojskiem 

 

Przeważająca część zawodników Kadry Narodowej jest żołnierzami w jednostkach 
wojskowych na terenie całego kraju. Dzięki dobrej współpracy  zawodnicy mogą uczestniczyć  
 
 
 
w treningach i zawodach w ramach przygotowań do Igrzysk Europejskich 2023 oraz zawodów 
kwalifikacyjnych do Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024.  
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45-lecie PZBad  
 
Na stronie internetowej PZBad oraz na stronie BEC (w języku angielskim) ukazała się 
informacja na temat 45-letniej historii Polskiego Związku Badmintona.  
 
W roku 45-lecia zaprezentowana została marka „Polski Badminton”. Jest to symboliczne 
oznaczenie wszystkich kadr narodowych, klubów i poszczególnych zawodników oraz 
wszystkich imprez, meczów i wydarzeń na wszystkich szczeblach i dla wszystkich kategorii 
wiekowych organizowanych na terenie całego kraju, które ma jednoczyć wszystkich tych, dla 
których dobro badmintona w Polsce jest najważniejsze.. Jest to subtelne połączenie lotki 
umieszczonej w granicach Polski w kolorach naszych barw narodowych.  
 
 
 
 
 
 
 


