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Tu trenuje PolSKI Mistrz

FILM



Program Rozwoju Narciarstwa i Snowboardu 
Zjazdowego w Polsce 

Program powstał w partnerstwie i tworzą go: 

Polski Związek Narciarski (PZN), Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Grupa Polskie Koleje Linowe (PKL), 

w tym Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka (KGJK).

Program komunikowany jest pod nazwą PolSKI Mistrz.

PolSKI Mistrz jest systemowym działaniem prowadzącym do rozwoju sportowego dzieci i 

młodzieży trenujących pod egidą Polskiego Związku Narciarskiego.

Program jest szansą na wyszkolenie zawodników PZN, którzy przy wsparciu organizacyjnym i 

finansowym udzielanym przez PFR i Grupę PKL będą przygotowani do rywalizacji o najwyższe 

sportowe cele.
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Modernizacja i dostosowanie oferty narciarskiej 

ośrodków PKL, w których trenują polscy zawodnicy. 

Rozwijamy ośrodki PKL również dlatego, by narciarze           

i snowboardziści polskiej kadry mieli najlepsze warunki 

do rywalizacji sportowej o najwyższe cele. 

Popularyzacja zdrowego trybu życia i aktywności 

sportowej w społeczeństwie. 

Cele zaangażowania PFR i Grupy PKL                  
w program PolSKI Mistrz 

Prowadzenie działań w obszarze społecznej 

odpowiedzialności biznesu (CSR) wynikające ze 

strategii Polskiego Funduszu Rozwoju

oraz misji wpisanej w tradycje narciarskie PKL                    

i Kasprowego Wierchu. 

Rozwój oferty ośrodków Grupy PKL i infrastruktury 

narciarskiej koniecznej do uprawiania narciarstwa 

na poziomie profesjonalnym oraz rekreacyjnym.

.



Rodowód Polskich Kolei Linowych związany jest z

budową kolei linowej na Kasprowy Wierch w 1936

roku.

Narciarstwo misją PKL  

Wyciąg saniowy w Dolinie Gąsienicowej z 1938 roku.



Na trasach Hali Goryczkowej 28 marca 1910 r. zorganizowany

został „I Międzynarodowy Dzień Narciarski”. Na starcie stanęło

wtedy 150 zawodników, co już świadczyło o popularności

narciarstwa.

Na zboczach Kasprowego rozegrano w 1920 r. I Mistrzostwa

Polski w narciarstwie alpejskim, a także pierwszy

nieoficjalny bieg zjazdowy.

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1939

Slalom odbył się na trasie w Suchym Żlebie (Kalackim Korycie), a

zjazd na stokach Kasprowego Wierchu.

Narciarstwo misją PKL  
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1,5 mln zł rocznie na realizację programu PolSKI Mistrz. 

Projekt zakłada min. 3-letnią współpracę. 

Udostępniamy zawodnikom PZN wyczynowe trasy w ośrodkach Grupy 

PKL na treningi i zawody w narciarstwie alpejskim i snowboardzie 

zjazdowym.

Wsparcie finansowe PFR i Grupy PKL 
dla programu PolSKI Mistrz 



Kasprowy Wierch 1987 m n.p.m.
Trasa Dolina Gąsienicowa – długość: 1200 m. poziom trudności: czarna
Trasa Dolina Goryczkowa – 1624 m. poziom trudności: czarna
Homologacja FIS: tak



Jaworzyna Krynicka 1114 m n.p.m.
Trasa nr 5 – długość: 1000 m. poziom trudności: czarna
Homologacja FIS: tak



Palenica w Szczawnicy 722 m n.p.m.
Trasa Palenica I – długość: 1000 m. poziom trudności: czerwona
Homologacja FIS: tak
Trasa Szafranówka II – długość: 500 m. poziom trudności: czerwona
Homologacja FIS: tak



Mosorny Groń w Zawoi 1045 m n.p.m.
Trasa główna – długość: 1420 m. poziom trudności: czerwona
Homologacja FIS: tak





Przygotowanie tras zgodnie ze standardami FIS realizowane przez specjalistów PZN.

Dostęp do tras narciarskich z homologacją FIS dla zawodników i klubów.

Dostęp do indywidualnych treningów specjalistycznych na dedykowanej trasie. 

Organizacja zawodów PZN oraz międzynarodowych FIS.

Możliwość przygotowania przed najważniejszymi zawodami w Polsce i poza krajem. 

Profesjonalne zaplecze do treningów
i konkurowania



Wsparcie na trasie do mistrzostwa.

Promocja narciarstwa i snowboardu wśród dzieci i młodzieży.

Wykorzystanie potencjału tras narciarskich i zaplecza sportowego ośrodków Grupy PKL.

Dlaczego PKL angażuje się w program 
PolSKI Mistrz



Korzyści dla polskiego sportu

PZN przeznacza środki finansowe od Partnerów na:

Organizację krajowego współzawodnictwa sportowego poprzez cykl zawodów dla kategorii Młodzik 

oraz Junior Młodszy (Młodzieżowy Puchar Polski) oraz Juniora i Seniora (cykl zawodów 

Międzynarodowych FIS), a także Mistrzostw Polski w narciarstwie alpejskim oraz snowboardzie.

Szkolenie Kadr Narodowych PZN w narciarstwie alpejskim – kadry męskiej i damskiej oraz w 

snowboardzie alpejskim, w tym transport, wynagrodzenia dla trenerów i zakup sprzętu.

Propagowanie wyczynowego narciarstwa alpejskiego poprzez komunikację medialną programu.

Głównymi beneficjentami są polskie kluby narciarskie, a także ich zawodnicy – korzyści:

Zmniejszenie kosztów współzawodnictwa sportowego dla zawodników oraz klubów.

Organizacja zawodów międzynarodowych FIS (znaczne zmniejszenie kosztu transportu dla klubów). 



Jasne cele i wspólne korzyści -
podsumowanie

PFR przekazuje środki finansowe 

dla PZN.

PFR prowadzi działania wpisujące 

się w cele CSR dotyczące popularyzacji 

zdrowego trybu życia i aktywności 

sportowej w społeczeństwie. 

PFR promuje swoją markę wspierając 

Kadry Narodowe w dyscyplinach 

związanych z działalnością swojej 

spółki portfelowej.

Grupa PKL przekazuje środki

finansowe dla PZN i zaplecze 

do treningów i zawodów.

PKL otrzymuje promocję własnych 

tras narciarskich i marki PKL.

PKL otrzymuje ekspertyzę techniczną 

dotyczącą jakości i przygotowania 

tras narciarskich.

PZN otrzymuje od PFR i Grupy PKL 

finansowanie na realizację 

Programu.

PZN dysponuje wysokiej jakości 

trasami do treningów i zawodów 

w ośrodkach Grupy PKL.

PFR, Grupa PKL i PZN wykorzystują wspólnie potencjał by razem zrealizować cel Programu.

Wspieramy rozwój narodowego sportu i dyscypliny, która ma olbrzymi a nie realizowany jak dotąd potencjał. 
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Wspieramy na trasie 
do mistrzostwa.


