
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY  
POLSKIEGO ZWIĄZKU BILARDOWEGO ZA ROK 2018   

 
 
Zarząd Polskiego Związku Bilardowego w roku 2018 spotykał się zgodnie ze statutem i regulaminami 
Zgodnie z Ustawą członkowie Zarządu PZBil nie są trenerami kadr, a poszczególne osoby realizowały 
następujące zadania : 
 
Grzegorz Kędzierski - prezes (zatrudniony etatowo): 
     - kierowanie działalnością Związku, 
     - nadzór i koordynacja pracy członków Zarządu, 
     - sprawy międzynarodowe, 
     - kontakt z administracją rządową i samorządową, 
     - współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim, 
     - nadzór na finansami Związku, 
     - promocja i marketing, 
     - kontakt z mediami, 
     - współpraca z sponsorami Związku, 
     - nadzór nad komisją sportową i sędziowską,  
     - karambol,  
     - sport kobiet 
     - polityka kadrowa i ekonomiczna. 
 
Dariusz Kobacki - wiceprezes (pracujący społecznie): 
     - sport dzieci i młodzieży, 
     - pion szkolenia. 

Arkadiusz Sząszor – wiceprezes  Zarządu (pracujący społecznie): 
     - polska liga bilardowa,     
     - sport old boys.  
 
Izabela Gajek - sekretarz generalny (zatrudniona etatowo): 
     - pool bilard, 
     - sport osób niepełnosprawnych 
     - kontakt biura Zarządu z klubami, 
     - ewidencję Związku, 
     - nadzór nad komisją dyscyplinarną. 
 
 
Stan organizacyjny Związku 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Związku stan liczbowy wyglądał następująco: 
Zawodnicy   - 2289 
Kluby    - 214 
Sędziowie   - 135 
Instruktorzy i trenerzy  - 139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

WYNIKI SPORTOWE:  
 
W 2018 roku ruszył nowy program KADRY PRO. To długofalowy program (do TWG 2025)  mający na celu 
m.in. osiągniecie jak najlepszych wyników na arenach międzynarodowych (Europa i świat) oraz 
przygotowanie do udziału w TWG lub IO.  
Pierwszym sprawdzianem były Mistrzostwa Europy Mężczyzn i Kobiet – Holandia 2018. Wynik zaskoczył 
chyba nawet największych optymistów. Nasza reprezentacja rozegrała jedne z najlepszych zawodów                          
w historii. Najlepszym zawodnikiem mistrzostw został Konrad Juszczyszyn (ERG Bieruń Folie), który 
wywalczył złoty medal w odmianę 9 bil i srebrny w 8 bil. Brązowe medale indywidualnie wywalczyli Mariusz 
Skoneczny (Duet Tomaszów Mazowiecki) w 14/1, Karol Skowerki (Nosan Kielce) w 10 bil, Oliwia 
Czupryńska (Nosan Kielce) w 10 bil, Mieszko Fortuński (ERG Bieruń Folie) w 8 bil. Rewelacyjnie 
spisała się drużyna mężczyzn, która sięgnęła (w składzie wszyscy medaliści w/w oraz Tomasz Kapłan) po 
złoty medal i co bardzo ważne pokonując po drodze po fantastycznych spotkaniach największe potęgi 
bilardowe w Europie i na świecie. Łącznie podopieczni Marcina Krzemińskiego przywieźli z imprezy                             
7 krążków w tym dwa złote, jeden srebrny i cztery brązowe zajmując drugie miejsce w klasyfikacji medalowej.  
Dodać należy, że od 2018 roku nastąpiła zmiana sztabu trenerskiego. Głównym trenerem kadry seniorów 
został Marcin Krzemiński (kobiety, mężczyźni w pool i karambol).  
 
Pięć medali wywalczyli w rywalizacji juniorów podopieczni Piotra Kędziora. Najlepszym zawodnikiem był 
Wiktor Zieliński (Hades Poznań), który wywalczył trzy medale, w tym dwa złote i jeden brązowy. Młodsza 
grupa wywalczyła brąz w grach drużynowych i indywidualnie Dominik Jastrząb w 9 bil. W kadrze widać 
zmianę pokoleniową, ale możemy spodziewać się, że już wkrótce to właśnie już doświadczona grupa 
młodsza powinna dawać nam kolejne medale w tych zawodach. W mistrzostwach świata juniorów kolejny 
brązowy medal zdobył W. Zieliński.  
 
Mistrzostwa świata w kategorii mężczyzn odbyły się tylko w odmianę 9 bil. Bardzo dobre wysokie 9 miejsce 
wywalczył najmłodszy w ekipie W. Zieliński. Dobrze zaprezentowali się również M. Śniegocki                                     
i K. Juszczyszyn kończąc zawody na 17 pozycji. Słabo wypadł start naszych pań. Na uwagę zasługuje 
natomiast fakt, że  do stałej bywalczyni MŚ O.Czupryńskiej dołączyła debiutująca w zawodach  Ewa Bąk 
(MUKS IKS Tarnów), która awans wywalczyła dzięki dobrym startom w Pucharach Europy. 
 
W Pucharze Europy Euro Tour nie było tak dobrych wyników jak rok wcześnie w grupie mężczyzn.j. 
Najrówniej zagrała Oliwia Czupryńska, która zdobyła dwa srebrne medale w kategorii kobiet. W kategorii 
mężczyzn nasi zawodnicy zdobyli dwa medale i oba w ostatnim turnieju . Było to srebro Mateusza 
Śniegockiego (Konsalnet Warszawa) i brąz T. Kapłana.  
Słabiej niż spodziewaliśmy się zagrali nasi wózkowicze na Mistrzostwach Europy Emil Malanowski 
(Kraków) oraz Leszek Blumczyński (Nosan Kielce). To jednak dwaj bezwzględnie najlepsi nasi 
zawodnicy w tej kategorii.  
Warto też podkreślić dobry występ w mistrzostwach Europy osób powyżej 40 roku życia -  Tomasz 
Malinowskiego i Artura Zasztowta, którzy w odmianie 9 bil dotarli do ćwierćfinałów.  
 
W cyklu zawodów Pucharu Europy Wschodniej tryumfował natomiast Mariusz Skoneczny kwalifikując się do 
meczu Europa Wschodnia vs Afryka 2019.. Wojciech Szewczyk (Konsanet Warszawa) został natomiast 
tryumfatorem rankingu Europy II co dało mu kwalifikację na MS 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZADANIA MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI: 

 
 
W roku 2018 Polski Związek Bilardowy zrealizował 39 akcji z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Wszystkie 
zadanie zostały zrealizowane i rozliczone. W przypadku osób na wózkach inwalidzkich dokonaliśmy zwrotu 
kwoty do MS w wysokości 12.200,00 zł w związku z faktem, że odwołane zostały zawody MŚ na które 
przeznaczone były te środki finansowe.  
 

a) w zakresie sportu wyczynowego     24 
plus wypłata stypendium sportowego dla 6 zawodników 
oraz zakup sprzętu (osobistego i sportowego) 

b) dla kadry karambola (PŚ)       1  
c) dla kadry narodowej juniorów:                3 

- zgrupowanie, mistrzostwa Europy i świata  
d) ze sportu dzieci i młodzieży:                          3  

- 2 imprezy dla dzieci i młodzieży (MP UKS, Puchar PZBil) 
- program „Ogólnopolskiej Akademii Bilardowej” składający się z 5 komponentów, 

e) w zakresie sportu powszechnego:                3 
- mistrzostwa amatorów w bilard,  
- kampania promocyjna  „Bilard Sportem Wszystkich”, 
- szkolenie bilardowe dla instruktorów, 

f) w zakresie sportu osób niepełnosprawnych:      5 
- sport wyczynowy (1 x zgrupowanie,  ME oraz zakup sprzętu osobistego)   
- mistrzostwa Polski osób niepełnosprawnych, 
- zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych, 
- promocja sportu osób niepełnosprawnych połączona z realizacją filmu szkoleniowego.    

 
 
To był bardzo dobry rok współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Rozliczono i zrealizowano wszystkie 
zadania. Zawodnicy otrzymali również stypendia sportowe za medale Mistrzostw Europy.  
Prezes, Sekretarz, Księgowa wzięli udział również w kilkudziesięciu spotkaniach szkoleniowo - 
organizacyjnych organizowanych  przez Ministerstwo Sportu i Turystyki .  
 
 
ORGANIZACJA GŁÓWNYCH IMPREZ SPORTOWYCH : 
 
 
Zorganizowano następujące imprezy sportowe: 
 
- Mistrzostwa Polski Mężczyzn, Kobiet i Biznesu  – Kielce 2018  
Zawody odbyły się ponownie w Kielcach w Hotelu Binkowski. Wspólna organizacja Świętokrzyskiego 
Stowarzyszenia Sportowego i PZBil przy pomocy Urzędu Miasta Kielce i Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego z Patronatem MSiT , PKOl oraz Federacji Sportu.  
 
Mistrzostwa tradycyjne już miały bardzo dobrą oprawę medialną, do której należy zaliczyć m.in.: 
- transmisję na żywo ze wszystkich ośmiu stołów – łącznie ponad 350 godzin  transmisji LIVE, 
- retransmisję na antenie SPORTKLUB Polska – łącznie z powtórkami – 66 godzin , 
- codzienny Magazyn Mistrzostw Polski na antenie TVP Kielce – łącznie 8 odcinków, 
- codzienne studio Mistrzostw – łącznie 17 odcinków,  
- codzienne relacje w mediach regionalnych: Radio Kielce, RadioEska, Radio Fama, Echo Dnia, Cksport,  
- codzienne galerie foto na profilach turnieju oraz oficjalnych serwisach PZBil, 
- 12 bilbordów/banerów o rozmiarach 2 x 6 metrów rozwieszonych w całym mieście przez 30 dni (15 przed 
imprezą, w czasie trwania imprezy i 10 dni po zakończeniu).  
 
Bardzo dobrze przygotowane stoły RASSON przez firmę Euro-Tech p. Andrzeja Gibasa i tradycyjnie już 
stanowisko do renowacji i konserwacji sprzętu bilardowego oraz promocyjne firmy.  
Na zawody dostarczono nowe sukno Iwan Simonis oraz bile Duramith.  
 
Złote medale wywalczyli: M. Fortuński, W. Szewczyk, M. Skoneczny, O. Czupryńska i I.Łącka.  
Tryumfatorami rankingów Polski zostali O. Czupryńska i M. Skoneczny.  
Mistrzostwa Polski Biznesu mają już stałą liczbę uczestników, których było ponad czterdziestu.  
 
 
 
 
 
 



 
 
- Mistrzostwa Polski i Puchar Polski OLD BOYS 
Cykl turniejów organizowany przez Stowarzyszenie Bilarda Sportowego w Łodzi cieszy się rosnącą 
frekwencją. W 2018 roku gospodarzami imprez były kluby w Łodzi, Gdańsku i po raz pierwszy w Warszawie. 
W przypadku tych imprez oraz powrotu do rozgrywania imprez wspólnie (kategoria open i 50+ ) tylko te kluby 
dają możliwości techniczne, aby zawody rozegrać w ciągu dwóch dni. Zwycięzcą rankingu Polski został 
Tomasz Bąk.  Co ważne poziom sportowy i organizacyjny imprez rośnie z roku na rok.  
 
- Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych – Kraków 2018  
Gospodarzem imprezy był klub TCF HUB. Uczestnicy do dyspozycji mieli dwa kluby, w których rozgrywano 
zawody dla bardzo licznej grupy zawodniczek i zawodników. Oprócz rywalizacji sportowej najmłodsi mieli 
okazję do wzięcia udziału w wycieczkach po Krakowie oraz zobaczyć pokaz trików bilardowych w wykonaniu 
Bogdana Wołkowskiego.  
  
- Junior Tour  2018 
To największa cykliczna impreza dla juniorów w Polsce i jedna z największych na świecie. Łącznie                              
w rywalizacji wzięło udział ponad 440 zawodniczek. Tryumfatorami zawodów zostali: Oskar Jamorski                         
i Aleksandra Piąstka. Zwycięzca rankingu chłopców otrzymał pokrycie krajowych startów w sezonie 2019 
w kwocie 6.000 zł. Cieszy również rosnąca frekwencja w rywalizacji dziewcząt.  
 
- Grand Prix Polski w Bilard Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR 
Na cykl składało się sześć turniejów zaliczanych do rankingu Polski. Rozegrane zostały w pięciu miastach 
w Polsce. Łączna pula nagród w roku 2018 wyniosła ponad 40.000 zł z czego najwięcej wygrał zwycięzca 
rankingu Polski Mariusz Skoneczny, który otrzymał również główną nagrodę czek na 10.000 zł  
 
- Puchar Polski Kobiet w Bilard  
W sezonie 2018 udało się zaangażować do organizacji zawodów klika klubów w całej Polsce. To pozwoliło 
na lepszą promocję i co najważniejsze świetnie zorganizowali imprezy poszczególni gospodarze. Zapewniali 
dodatkowe nagrody, wyżywienie, bardzo dobrze przygotowali sprzęt do gry. Gospodarzami były kluby 
Falcon Sosnowiec, Bilard-Sport Bydgoszcz, TCF Hub Kraków, KCB Kielce, Frame Łódź. 
 
- Mistrzostwa Polski i Puchar Polski  w Karambol 
Tak jak każdego roku zawody odbyły się w Bałtyckim Centrum Bilardowym. Po raz pierwszy w cyklu Grand 
Prix zwycięzca otrzymał w nagrodę wyjazd na zawody Pucharu Świata (Egipt). Zwycięzca bez 
niespodzianek został zawodnik MOSIR Kętrzyn Dawid Tonojan.  
 
- Mistrzostwa Polski Juniorów w Bilard – Kielce 2018  
Zawody zorganizowane były w trzech miejscach: Kieleckim Centrum Bilardowym, Klubie Focus i UKS 
Kostomłoty. Odpowiednia ilość stołów pozwala sprawnie przeprowadzić zawody. Wyniki imprezy zaliczane 
są w grupie juniorów młodszych do Systemu Współzawodnictwa Sportowego. Można powiedzieć że obyło 
się bez niespodzianek i tytuły mistrzowie zdobywali faworyci. Brak innego miejsca w Polsce, w którym uda 
się znaleźć ponad 16 stołów powoduje, że impreza jest bardzo trudna do przygotowania i jedynym 
organizatorem na dzisiaj zgłaszającym chęć współpracy jest ŚSSportowe. Tytuły mistrzowie wywalczyli: 
W. Zieliński, O. Jamorski, Sz. Kural, T. Krysztofik, D. Pawełczyk, W. Połczyńska, A. Burczyńska,                            
A . Ryś. 
 
- Grand Prix Osób Niepełnosprawnych i Mistrzostwa Polski  
Nastąpiła reorganizacja, a dokładnie decentralizacja rozgrywek dla osób niepełnosprawnych. Po raz 
pierwszy turnieje kwalifikacyjne odbywały się w Tomaszowie Maz., Kielcach, Dębicy i Krakowie. Najlepsi                    
z poszczególnych rankingów zagrali w finałach Mistrzostw Polski. Ta formuła ma aktywizować  regionalne 
środowiska, a plan zakłada rozwój tego na kolejne cztery lata.  Jak to bywa przy takich zmianach zdania są 
podzielone, ale na pierwsze analizy przyjdzie czas po dwóch latach. Do rywalizacji od sezonu 2019 dojdzie 
jeszcze jeden dodatkowy region Gdańsk. W mistrzostwach Polski, podzielonych na kategorie open oraz 
Kwalifikacyjne najlepsi okazali się: M. Kublaski i A. Wilk.  
 
- Ligi Młodzieżowe Polskiego Związku Bilardowego  
W roku 2018 rozgrywki ligi młodzieżowej prowadzone były w następujących regionach:  
- podkarpackie, 
- kujawsko-pomorskie, 
- pomorskie, 
- łódzkie, 
- świętokrzyskie, 
- wielkopolskie. 
 
 
 
 



 
To jedna z najlepszych systematycznych form rywalizacji sportowej w regionach dla najmłodszych adeptów 
sportu bilardowego. Najlepsi mają przy minimalnych kosztach szanse na awans do finałów Mistrzostw Polski 
Juniorów i stałej systematycznej rywalizacji.  
 
- Mistrzostwa Polski Amatorów w Bilard - Bilard Sport Amator Challenge – Łódź  2018  
  Zawody finałowe zostały zorganizowane w klubie FRAME w Łodzi. Bardzo duże zaangażowanie Klubów,  

jak również popularność zawodów i podniesiona pula nagród spowodowały bardzo dużą frekwencję 
turniejów regionalnych oraz samego finału. Akcja organizowana pod patronatem MSiT po raz pierwszy 
również była relacjonowana na żywo aż z 12 stołów.  Oprócz większej puli nagród przygotowano dla 
uczestników nagrody dodatkowe – okolicznościowe koszulki polo, które otrzymało aż 64 najlepszych  
zawodników. Zwycięzcą został Sebastian Szymkowski.  

 
- Polska Liga Bilardowa  
Rywalizacja w I i II Polskiej Lidze Bilardowej przebiegła sprawnie i bez większych zakłóceń. Cieszy bardzo 
duże zaangażowanie nowych zespołów oraz coraz lepsze dbanie o promocję rozgrywek nawet tych na 
najniższym szczeblu. Coraz częściej Kluby organizują transmisję żywo i dbają o oprawę medialną. To 
napawa optymizmem i świadczy o rosnącej świadomości, że promocja jest absolutnie niezbędna. 
Łącznie w rywalizacji I i II ligi wzięło udział 47 drużyn i ponad 400 zawodników i zawodniczek.  
 
 
- Ekstraklasa Bilardowa   
Sezon 2018 był pierwszym w którym wprowadzono nowe zasady z podziałem na rundę zasadniczą i play 
off. Głównym celem takiej formuły było zwiększenie atrakcyjności rozgrywek dla kibiców oraz zachowanie 
emocji sportowych dosłownie do ostatniej bili. Cel udało się zrealizować w 100 % . Można powiedzieć, że 
był strzałem w 10. Nie zawiodło absolutnie nic. Były wielkie emocje w meczu o brązowy medal. Były karne         
i dramat w walce o złoto. Były pełne trybuny kibiców i wielkie emocje dla oglądających zmagania przed 
ekranami TV. Było wszystko co zakładane było przed zmianami. Cel został zrealizowany w 100 %.  
Udało się też tak jak w latach poprzednich zorganizować świetna oprawę medialną imprezy. Dzięki 
zaangażowaniu firm MakMarketing, Dynamic, Galerii Echo, Brześć, Iwa Simonis , Aramith zawodnicy mieli 
świetne warunki do gry, nowy stół i sukno oraz bile, sędziowie podczas spotkań . Wszystko to co towarzyszy 
największym tego rodzaju imprezom na świecie. Fantastycznie wygląda również sprawozdanie medialne z 
rozgrywek : 
 
- 98 godzin transmisji LIVE na tvsports.pl, 
- 360 godzin (z powtórkami) retransmisji na antenie SPORTKLUB POLSKA, 
- kilkanaście tysięcy oglądających na żywo podczas zmagań w galerii, 
- 12 magazynów w TVP Kielce , jeden w TVP Poznań i dwa w Teleexpress,  
- systematyczne relacje zdjęciowe na portalach PZBil, BSW, TVsports, 
- relacje w mediach regionalnych w Tomaszowie Mazowiecki, Poznaniu, Kielcach,  
   Warszawie, Kętrzynie.  
 
 
Tytuł mistrzów Polski wywalczyli zawodnicy NOSAN Kielce w składzie Karol Skowerski, Michał Turkowski, 
Bartosz Rozwadowski, Tomasz Kapłan pod wodzą Bogdana Wołkowskiego. Srebrne medale wywalczyli 
zawodnicy drużyny Konsalnet Warszawa, a brąz Hades Poznań.  
 
Po raz kolejny zawodzi jednak autopromocja. To kompletnie niezrozumiałe, że same kluby uczestniczące w 
zawodach oraz zawodnicy czasami nawet nie dadzą najmniejszej informacji o udziale w rozgrywkach 
ligowych. Zarząd nie ma pomysłu z czego może wynikać taki brak zainteresowania. W dzisiejszych czasach 
autopromocja poprzez media społecznościowe jest bezpłatna, szybko docierająca do wielu widzów i może 
dać argumenty, by lepiej „sprzedać” Ekstraklasę. Nie mamy dzisiaj szans aby produkt, który nie interesuje 
samych uczestników miał zainteresować sponsorów. Bardzo ważnym elementem jest też fakt, że PZBil 
rozgrywki Ekstraklasy traktuje priorytetowo, aby stworzyć Klubom szanse na pozyskanie sponsorów 
regionalnych. Tak działa to w większości organizacji. Zawody w ocenie wszystkich oglądających je z boku 
są bardzo dobrze organizowane. PZBil i osoby odpowiedzialne za jego promocję robią już maksymalnie 
wszystko co można aby go wypromować (e-maile do redakcji regionalnych, zdjęcia, video, posty, płatne 
reklamy, etc.).  
Potrzebna i absolutnie niezbędna jest jednak promocja przez samych uczestników. W innym wypadku cała 
wieloletnia praca może w najbliższym czasie zostać zmarnowana.  
Konieczne jest też poszukanie organizatorów w regionach. Dalsze prowadzenie rozgrywek tylko w Galerii 
Echo w Kielcach nie przyniesie dobrej promocji, a wręcz przeciwnie może spowodować, że Galeria w 
Kielcach oraz organizator w Kielcach Stowarzyszenie Świętokrzyskie nie udźwignie już tego ciężaru  .Tutaj 
tez niezbędne jest zaangażowanie Klubów. Jest to dla organizatora (gospodarza)  bardzo duże 
przedsięwzięcie logistyczne, ale PZBil jest tu Partnerem, który bardzo dużą część pracy bierze na siebie 
(relacje TV, obsługę sędziowską , przygotowanie i transport stołu, sukna, reklamy, etc.). 
 
 



 
 
 
POZOSTAŁE IMPREZY : 
 
Polski Związek Bilardowy w roku 2018 był organizatorem bezpośrednim lub miał patronat nad następującymi 
imprezami : 
Bilard Party, Rokietnica Open, Memoriał Szczepana Różyckiego.  
Coraz więcej Klubów organizuje własne imprezy i cykle turniejów, które dają szansę na systematyczną  
rywalizację przy niskich kosztach uczestników, jak również pozwalają rozwijać się młodym adeptom sportu 
bilardowego. 
 
 
SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY  
 
Element działań Związku, który jest jednym z priorytetów. Po pierwsze pozwala każdego roku rozszerzać 
grupę osób grających w bilard tworząc szanse na wyszkolenie kolejnych mistrzów, popularyzuje sport 
bilardowy i jest też elementem napędzającym koniunkturę dla klubów komercyjnych, jak również dla firm 
branżowych.  

 
1. OGÓLNOPOLSKA AKADEMIA BILARDOWA PZBil   
Zadanie na stałe wpisało się w działania PZBil, Klubów i Ministerstwa Sportu. Skierowane do 
najmłodszych i dopiero rozpoczynających swą przygodę ze sportem bilardowym. Objętym programem 
jest kilkaset najmłodszych adeptów sportu bilardowego. Doskonale spisuje się formuła 
współfinansowania pomiędzy trzema jednostkami: 
- Ministerstwem Sportu i Turystyki, 
- Polskim Związkiem Bilardowym, 
- Klubami i Samorządami. 
To daje pełną akceptację społeczną oraz uczy kluby korzystania ze środków publicznych. W związku z 
dużym zainteresowaniem programu, kluby biorą w nim udział rotacyjnie, aby stworzyć i dać szanse 
każdemu wnioskującemu.  
W roku 2018  Klubu miał sfinansowane i dofinansowane: 
- zakup sprzętu sportowego, 
- wynagrodzenie dla instruktora, 
- udział w szkoleniu i obozie sportowym , 
- materiały szkoleniowe i promocyjne,   

 
2. KAMPANIA BILARD SPORTEM WSZYSTKICH  
W ramach akcji Bilard Sportem Wszystkich zorganizowanych zostało kilka pokazów sportowych, których 
główną postacią jest Bogdan Wołkowski. To on prezentuje triki bilardowe, które są najlepszych 
sposobem na „zarażenie” bilardem najmłodszych. Dynamika pokazów, zabawa powoduje że na 
imprezach jest bardzo dużo chętnych.  
Co bardzo ważne oprócz Bogdana biorą w nich udział regionalne gwiazdy sportu bilardowego, które 
promują również siebie oraz kluby. W ramach akcji wydano materiały promocyjne (filmy, widokówki, 
banery, smycze itp.). Nie zabrakło stałych relacji na stronie PZBil oraz facebooka,  
To jedna z najlepszych form promocji pozwalająca dotrzeć do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Znów 
udało się dotrzeć do kilku tysięcy osób.  

 
 

3. SYSTEM WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY 
Bardzo dobrze rozwija się System Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży. W chwili obecnej 
punkty do systemu zdobywają uczestnicy następujących imprez: 
- Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek Młodszych,  
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. 
Kwalifikacje do w/w imprez uzyskuje się dzięki udziałowi w zawodach Junior Tour, ligach 
młodzieżowych,  eliminacjach do mistrzostw Polski, eliminacjach klubowych.   
To powoduje, ze wrasta system motywacyjny do udziału imprezach i rośnie również poziom sportowy,  
Co bardzo ważne już większość Klubów korzysta ze środków finansowych jakie im przysługują za punkty 
wywalczone w Systemie Współzawodnictwa Sportowego. Są tą już kwoty sięgające kilkuset tysięcy 
złotych w następujących formach wsparcia: 

 
- finansowanie udziału w zawodach 
- finansowanie wynagrodzeń dla trenerów 
- finansowanie hoteli i przejazdów 
- stypendia sportowe 
 
 
 



 
 
- wynajęcia stołów  
- nagrody dla trenerów i zawodników  
- organizacja imprez sportowych  
- organizacja zgrupowań.  

 
Pieniądze te otrzymują bezpośrednio KLUBY, FEDERACJE REGIONALNE i ZAWODNICY. Nie 
wszyscy jeszcze korzystają z tych środków, ale kilkuletnia promocja tych działań powoduje, że jest ich 
coraz mniej. 
Niestety nie zmienia się za wiele w podejściu do szkolenia młodzieży Klubów ligowych, a szczególnie 
tych z najwyższych klas rozgrywkowych. Zamiast szkolenia  które jak wiemy jest czasochłonne i 
kosztowne) wybierają kary regulaminowe. Na takie rozwiązanie pozwalają obecne regulaminy. Jednak 
Związek musi się zastanowić czy nie iść za rozwiązaniami innych związków oraz działać zgodnie z tym 
o czym mówi MSiT i bezwzględnie nakazać klubom szkolenie młodzieży.  

 
SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
W roku  2018 po raz pierwszy program sportowy realizowany był na bazie decentralizacji rozgrywek. Na 
wnioski najwcześniej przyjdzie czas po dwóch latach. Są miejsca takie jak Kraków, Kielce, Dębica gdzie 
frekwencja jest wysoka, ale i takie jak Tomaszów gdzie jest kilka osób. Jednak większość opinii uczestników 
i organizatorów uważa pomysł za bardzo dobry. Tak wiec po małych zmianach będzie on realizowany                          
w kolejnych latach.  
Kadra narodowa osób na wózkach inwalidzkich, tak jak w każdym roku otrzymała maksymalne wsparcie                        
i miała sfinansowany udział w zgrupowaniu oraz finałach Mistrzostw Europy w Bilard.  W roku 2018 w ramach 
akcji Niepełnosprawni Pełnosprawni w Bilard udało się wydać druga część filmu szkoleniowego, w którym 
wzięli udział m.in.: Emil Malanowski, Karol Skowerski i Bogdan Wołkowski oraz odbyły się pokazy sportowe 
dla osób niepełnosprawnych.  
 
SPRAWY MIĘDZYNARODOWE 
 
Polska był gospodarzem następujących międzynarodowych imprez  
- EBC Piramid Championships - Kielce 
- Międzynarodowy Puchar Polski Kobiet - -Kielce   
- Dynamic Best of the East - Polish Open 9 ball  - Kielce 
- Międzynarodowy Puchar Polski – Kętrzyn   
- Międzynarodowe Mistrzostwa w Karambol – Kętrzyn  
 
Prezes Zarządu wziął udział w obchodach 40-lecia Europejskiej Federacji Bilardowej. Odbyły się one                             
w Holandii. W związku z wysokimi kosztami pojawił się tylko na uroczystej kolacji. W imieniu PZBil wręczył 
pamiątkowe podziękowania oraz drobne gadżety.  
 
 KONTROLE ANTYDOPINGOWE 
 
W roku 2018 przeprowadzono badania antydopingowe podczas następujących zawodów: 
- Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Kobiet w Bilard – Kielce 2018 
U żadnego z kontrolowanych nie wykryto środków zabronionych.  
Zorganizowano szkolenie antydopingowe połączone z kursem instruktorsko – szkoleniowym, które 
przeprowadził przedstawiciel Komisji do Spraw Zwalczania Dopingu w Sporcie.  
W ramach promocji walki z dopingiem zgodnie z porozumieniem Polski Związek Bilardowy na wszystkich 
organizowanych imprezach promował hasło WCBS oraz WADA.  
 
SPRAWA TRYBUNAŁU ARBITRAŻOWEGO PRZY PKOL 
 
Zakończyła się również sprawa przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie 
Olimpijskim dotycząca odebrania tytułu mistrza Polski zespołowi Konsalnet Warszawa. Trybunał 
Arbitrażowy podtrzymał w mocy decyzję Zarządu i oddalił w całości wniosek klubu z Warszawy. 
Trybunał podkreślił, ze wina klubu z Warszawy nie podlega żadnej dyskusji. Podkreślono, że zarówno 
zawodnik jak i trener wiedzieli, że rozgrywa spotkanie pod wpływem środków zabronionych. Zwrócono 
uwagę na fakt, że zgodnie z regulaminami WADA i WCB konsekwencje za stosowanie dopingu w sporcie 
przez jednego zawodnika mają skutek na cała drużynę  o czym również jasno stanowi regulamin Ekstraklasy. 
Podkreślono również, że kara wymierzona dla klubu z Warszawy był najmniejszą z możliwych jaką mógł 
nałożyć Związek. Zgodnie z regulaminem klubowi bowiem groziła bezapelacyjnie degradacja do niższej 
klasy rozgrywek.  
Niestety nie zmieniło się jedno. Klub do dnia dzisiejszego  nie przeprosił za zachowanie wobec pozostałych 
zawodników i Klubów uczciwie biorących udział  w rozgrywkach.   
 
 



 
 
KOMISJA SĘDZIOWSKA  
 
W roku 2018 Komisja Sędziowska PZBil przeprowadziła 1 kurs sędziowsko-instruktorski. 
Uprawnienia otrzymało 18 osób.   
 
 
KOMISJA DYSCYPLINARNA 
 
W 2018 r. Komisja Dyscyplinarna rozpatrywała 1 sprawę 
 
STRONA WWW ORAZ FUNPAGE  
 
Strona internetowa www.bilard-sport.pl jest wprowadzona przez K. Skowerskiego. Znajdują się tam 
wszystkie informacje PZBil w tym m.in. dotyczące: 
- startów kadry narodowej, 
- kalendarz imprez, 
- regulaminy i statut, 
- informacje o dofinansowanych akcjach i startach zawodników PZBil, 
- wyniki imprez krajowych,  
- wykazy kadr szkoleniowych oraz zawodniczych,  
- aktualności i bieżących informacji, itp. 
 
Związek prowadzi również fanpage: 
- Polski Związek Bilardowy, 
- Bilard Sportem Wszystkich, 
- Mistrzostwa Polski w Bilard,  
Część działań na profilach faceooku jest promowa również w sposób płatny. Posty głównie o wynikach na 
głównych imprezach zawodników, mistrzostw Polski , BSW, Ekstraklasy.  
Niestety brak jest aktywności „codziennej” klubów i zawodników. Jedyna wzmożona aktywność pojawia się 
najczęściej jeżeli powstanie dyskusja, w której głównym elementem jest obrażanie innych osób oraz krytyka. 
Kończy się tym, że zmuszeni jesteśmy usuwać komentarze. 
 
DOFINANSOWANIE W IMPREZACH SPORTOWYCH: 
 
W roku 2018 dofinansowanie otrzymali następujące zawodniczki i zawodnicy  
( dofinansowani lub sfinansowanie): 
- Mistrzostwa Europy w Bilard  
- Mistrzostwa Świata w Bilard 
- Puchar Europy Euro Tour 
- Puchar Europy Wschodniej 
- Zgrupowania Konsultacyjne 
- Stroje Kadry Narodowej  
- Mistrzostwa Polski w Bilard 
- sprzęt do monitoringu treningów ( kamery i statywy otrzymali członkowie kadry Pro)  
 
Kadra seniorów:  
10  (Kapłan Tomasz, Skoneczny Mariusz, Fortuński Mieszko, Śniegocki Mateusz, Juszczyszyn Konrad, 
Skowerski Karol, Tonojan Dawid,  Czupryńska Oliwia, Bąk Ewa, Ząbek Monika)  
 
Kadra juniorów:  
8  (Zieliński Wiktor, Mateusz Zdziech, Szymon Kural, Dominik Jastrząb, Tomasz Krysztofik, Jankowiak 
Nikodem, Oskar Jamorski,  Bogna Światała)  
 
Kadra Osób Niepełnosprawnych:  2 (Blumczyński, Malanowski) 
 
Pozostali członkowie kadry narodowej są zwolnieni z opłat startowych w finałach Mistrzostw Polski 
Mężczyzn i Kobiet, zawodach Junior Tour, eliminacjach mistrzostw Polski, finałach Mistrzostw Polski 
Juniorów oraz Pucharu Polski Kobiet. 

 

 

 

 

http://www.bilard-sport.pl/


WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI  
 
W roku 2018 Partnerami podczas organizacji imprez były : 
Euro Tech – główny partner Mistrzostw Polski w Bilard Mężczyzn, Kobiet i Biznesu 
Rasson - partner Mistrzostw Polski w Bilard Mężczyzn, Kobiet i Biznesu 
Cleaner Łódź, - Bilard Sportem Wszystkich  
Simonis Belgia  - partner Mistrzostw Polski I Ekstraklasy 
ZPC „Brześć” - partner Akcji Bilard Sportem Wszystkich  
Mezz z Japonii  - partner kadry narodowej  
ERG Bieruń – partner kadry narodowej  
Martin Welk - partner kadry narodowej 
Aramith - partner Mistrzostw Polski i Ekstraklasy 
Contact - partner Akcji Bilard Sportem Wszystkich 
Frame Łódź, - partner zawodów Old Boys 
Mak Marketing - partner Ekstraklasy, Junior Tour i Pol Tour 
 
 
MEDIA I PROMOCJA  
 
Kolejny rok, w którym Polski Związek Bilardowy przygotował i wydał setki godzin materiałów promocyjnych 
i reklamowych.  
Materiały dla stacji SPORTKLUB, które są realizowane w ramach post produkcji. To są setki godzin, które 
spędzone są na montowaniu i komentowaniu  spotkań. Gdybyśmy chcieli zrealizować taką ilość materiałów 
korzystając z usług firmy zewnętrznej byłby to koszt liczony w setkach tysięcy złotych. Złożyły się na to min 
przygotowanie relacji z: 
 
RETRANSMISJE DLA STACJI SPORTKLUB – 360 GODZIN RELACJI  
 
- Bilardowej Ekstraklasy – 40 godzin x 6 powtórek = 240 godzin 
- Mistrzostwa Polski w Bilard – 11 godzin x 6 powtórek – 66 godzin  
- Pol Tour – 9 godzin x 6 powtórek = 54 godziny  
 
Materiały realizowane dla TVP regionalnych oraz Teleexpressu w 2018 roku: 
- Magazyn Ekstraklasy – 6 odcinków  
- Magazyn Mistrzostw Polski w Bilard – 7 odcinków  
- Teleexpress – 4 odcinki  
 
TRANSMISJE NA ŻYWO PRZEPROWADZONO Z NASTĘPUJĄCYCH IMPREZ: 
- Bilardowa Ekstraklasa PZBil  
- Mistrzostwa Polski Amatorów  
- Mistrzostwa Polski w Bilard  
- Pol Tour  
- Mistrzostwa Polski Juniorów  
- Mistrzostwa Polski UKS  
- Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych  
- Bilardowy Festiwal  
 
MATERIAŁY PROMOCYJNE  
- foldery promocyjne BSW i NPwB  
- koszulki promocyjne oraz okolicznościowe Bilard Sportem Wszystkich , Mistrzostw Polski Amatorów  
- plakaty na imprezy sportowe i promocyjne 
- banery promocyjne i reklamowe akcji sportowych i promocyjnych 
- smycze reklamowe  
 
FILMY I PROMO  
- Mistrzostw Europy w Bilard 
- BS Wszystkich 
- Mistrzostw Polski mężczyzn i kobiet 
- Niepełnosprawni Pełnosprawni w Bilard  
- Bilardowej Ekstraklasy 
- Bilardowy Festiwal 
- Mistrzostwa Polski Amatorów  
 
 
 
 
 
 



W roku 2018 wydano również drugą część filmu szkoleniowego „Bilard Sportem Wszystkich„ z udziałem 
Bogdana Wołkowskiego, Karola Skowerskiego i Emila Malanowskiego.  
Transmisje i post produkcje realizowane były  przez K. Skowerskiego, E. Paliwodę, J. Niewęgłowskiego,                 
D. Mazura, P. Rybę, Ł. Śliza, G. Kędzierskiego  
 
KADRA PRO – KONFERENCJA I STROJE 
 
Nową jakością ma być również promocja kadry PRO. W roku 2018 w ramach promocji po raz pierwszy udało 
się zorganizować konferencję prasową przed wyjazdem kadry na Mistrzostwa Europy w Bilard. Zawodnicy 
zostali zaopatrzeni w nowe stroje sportowe w postaci koszulek i kurtek. W roku 2019 zaplanowano zakup 
nowych koszulek kadrowych do gry.  

 
KONTROLE W POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM 
 
Główne dwie kontrole przeprowadzone w PZBil w 2018 roku to: 
- kontrola biegłego rewidenta oceniająca całość pracy w roku 2018, 
- komisji rewizyjnej PZBil. 
Sprawozdania z kontroli zgodnie z ustawą zostały przyjęte przez WZ i przekazane do Ministerstwa Sportu i 
Turystyki oraz opublikowana na stronie BIP. Obie kontrole pozytywnie oceniły pracę PZBil. 
 
 
PROGRAM ROZWOJU SPORTU BILARDOWEGO do 2024 (2025) 
 
Walne Zgromadzenie PZBil przyjęło przygotowany przez Zarząd Program Rozwoju Sportu Bilardowego,  
przygotowany zgodnie z zaleceniami MSiT dotyczącymi Zarządzania w Sporcie. To dokument,  który określa 
kierunki działania dotyczące m.in.: szkolenia, promocji, sportu zawodowego i szkolnego. Jego realizacja 
będzie systematycznie sprawdzana i oceniana przez Zarząd i WZ.  
 
 
FINANSE , BUDŻET , BIURO  
 
W roku 2018 biuro Polskiego Związku Bilardowego przygotowało i koordynowało m.in: 
- kilkadziesiąt wniosków do MSiT ora JST, 
- rozliczyło i przygotowało sprawozdania ze wszystkich zawartych umów z MSiT i JST, 
- koordynowało organizację kilkudziesięciu imprez i szkoleń , 
- przygotowało i rozesłało kilkadziesiąt ofert do partnerów mediów w Polsce i Europie. 
 
Pracownicy brali również udział w kilkudziesięciu wizytach i spotkaniach m.in. w : 
- Ministerstwie Sportu i Turystyki 
- Akademii Zarządzania Sportem 
- Polskim Komitecie Olimpijskim 
- POLADA, 
- Urzędach Miast, Urzędach Marszałkowskich i Starostach.  
 
W biurze PZBil zatrudnione są etatowo 4 osoby.   
Szczegółowe rozliczenie finansowe stanowi załącznik w postaci: bilansu, rachunku zysku i start oraz 
informacji dodatkowej.  
 
 
STYPENDIA I NAGRODY: 
W roku 2018 na wnioski Polskiego Związku Bilardowego stypendia i nagrody za wyniki sportowe kwocie 
blisko 110.000 zł  otrzymali : 
 
Konrad Juszczyszyn  - 22.281,50 zł (8050,00 zł – stypendium + 14.231,50  nagroda)  
Mieszko Fortuński  - 17.453,10 zł (9690,60 zł – stypendium + 7762,50 nagroda) 
Tomasz Kapłan   - 16.590,60 zł (9690,60 zł – stypendium + 6900 nagroda) 
Mariusz Skoneczny  - 15.812,50 zł (8050,00 zł – stypendium + 7762,50 nagroda)  
Karol Skowerski  - 15.812,50 zł (8050,00 zł – stypendium + 7762,50 nagroda) 
Oliwia Czupryńska  - 8.050,00 zł (4600,00 zł – stypendium + 3450,00 nagroda) 
 
Jak również trenerzy:  
Piotr Kędzior / trener kadry/       - 0 zł - 
Marcin Krzemiński / trener kadry/     -  2588,00 - nagroda 
Karlikowski Marek / trener klubowy z uprawnieniami /    - 1294,00 zł – nagroda 
Fortuński Bogusław / trener klubowy z uprawnieniami /    - 1294,00 zł – nagroda 
Kobacki Dariusz / trener klubowy z uprawnieniami/    - 1294,00 zł - nagroda 
 
 



 
 
 
Żaden z trenerów nie jest etatowym pracownikiem Związku. Otrzymują oni wyłącznie zwrot kosztów 
zakwaterowania, wyżywienia, dojazdu przy imprezach głównych (mistrzostwa Europy lub świata) oraz  
wynagrodzenie od 120 zł do 250 zł dziennie / brutto. 
 
 
GALA 25-lecia POLSKIEGO ZWIĄZKU BILARDOWEGO  
 
W grudniu w hotelu Binkowski odbyła się Gala 25-lecia Polskiego Związku Bilardowego. Wzięli w niej udział 
szefowie klubów, zawodnicy, przedstawiciele MSiT, PKOl, samorządów, sponsorzy, dziennikarze oraz 
przyjaciele sportu bilardowego. Była okazja do podziękowań, wspólnych rozmów, wspomnieć oraz zabawy. 
W imprezie wzięło udział ponad 100 osób z całej Polski.  
 
PODSUMOWANIE  
 
Ogromne zaangażowania setek ludzi:  zawodników, szefów klubów, rodziców, trenerów, sponsorów, 
dziennikarzy, nauczycieli, działaczy, sędziów przy rosnącej pomocy władz samorządowych, współpracy z 
MSiT oraz JST przynosi naprawdę bardzo dobre i wymierne efekty. To medale głównych imprez w Europie 
i na świecie. Utrzymujący się na dobrym poziomie rozwój sportu młodzieżowego oraz rosnąca promocja i 
medialność bilardu może cieszyć i napawać optymizmem. Konieczne natomiast jest większe zaangażowanie 
w profesjonalizm działań nie tylko sportowych ale też marketingowych i promocyjnych samych zawodników 
i klubów oraz dalszy rozwój głównych imprez mistrzowskich. To wszystko może jeszcze lepiej rozwinąć 
nasza dyscyplinę.  
 
Serdecznie dziękuje wszystkim za świetną pracę i wspaniałe wyniki. 
 
 
 
 

W imieniu Zarządu  
 

Prezes 
 

Polskiego Związku Bilardowego 
  

Grzegorz Kędzierski 


