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Dlaczego Zimowe Igrzyska 

Olimpijskie? 

  Organizacja ZIO to silny bodziec 

przyspieszający rozwój miasta i regionu 

(zwłaszcza infrastruktury komunikacyjnej i 

sportowej) 

 Powoduje pozytywne zmiany społeczne, 

ekonomiczne, np.  nowe miejsca pracy  (ZIO 

Vancouver 2010 - 20 tyś. w samej prowincji 

British Columbia ) 

 ZIO jako marka w promocji miasta, regionu i 

kraju 



ZIO w liczbach 

 16 dni zawodów 

  7 sportów, 15 dyscyplinach olimpijskich 

 98 konkurencji (40% na lodzie) ← ZIO 2018 

 Około 3 tyś. zawodników  

 Około 2 tys. oficjeli igrzysk olimpijskich 

 235 nadawców TV i radiowych do 220 krajów, 

10 000 dziennikarzy 

 3 mld telewidzów na świecie 

 75 mln odwiedzin www.vancouver2010.com 

 



 ZIO   -    ile  USD ? 

 
    Budżet kandydatów ZIO 2018 

      (wg Raportu Komisji Oceniającej 
 MKOl) : 
      - Annecy      - 1, 850 mld USD 
      - Monachium – 1, 522 mld USD  
      - Pyeongchang – 1, 531 mld USD - 
 zwycięzca 

       

     Dofinansowanie z MKOl:  
     - ZIO 2006 - 415 mln USD 
     - ZIO 2018 – 640 mln USD  



          Kiedy i co przed ZIO 2022 ? 

 
 FAZA APLIKACJI (wybrane wg procedury ZIO 

2018)  

- październik 2013 – wspólnie z PKOl 
zgłoszenie Krakowa do MKOl 

- listopad 2013 -  podpisanie akceptacji i 
wpłata 150 tyś. USD do MKOl 

- marzec 2014 - dostarczenie do MKOl 
wniosku aplikacyjnego z gwarancjami 

- marzec- czerwiec 2014 - sprawdzenie przez 
MKOl i ekspertów wniosku aplikacyjnego 

 
 
 



   
 FAZA KANDYDOWANIA (wg procedury ZIO 

2018) 
 

- czerwiec 2014 - decyzja MKOl określająca 
liczbę miast kandydatów 

- styczeń 2015 - dostarczenie wniosku 
kandydatury i wpłata 500 tyś USD 

- miesiąc przed sesją - raport komisji oceniającej 
MKOl 

- 2015 Sesja MKOl i wybór miasta gospodarza 
ZIO 2022. 
 

 
 
     
 



Dlaczego Kraków? 

 W naszej części Europy nie było dotychczas ZIO. 

 Duże miasta dobrze sprawdzają się w roli 
gospodarza, np. Sarajewo 1984, Nagano 1998, Salt 
Lake City 2002, Turyn 2006, Vancouver 2010. 

 Około 40% wszystkich konkurencji  rozgrywa się 
na lodzie wymagających dużych obiektów.  

 Po ZIO tylko duża aglomeracja gwarantuje 
efektywne wykorzystanie obiektów 
i zbudowanego kapitału społecznego.  

 Promocja miasta poprzez sport.      

 



Dlaczego rok 2022? 

 Po igrzyskach w 2018 (Korea), istnieje znaczne 

prawdopodobieństwo, że następne ZIO (2022) 

„wrócą” do Europy 

 Aktywizacja społeczno-ekonomiczna, wynikająca 

z działań przygotowawczych już od 2015 r. 

 Wykorzystanie pozytywnego efektu po EURO 

2012, który w miarę upływu czasu będzie coraz 

słabszy 



ZIO Kraków 2022 – gdzie i 

dlaczego? 

 Uwarunkowania lokalizacji aren sportowych: 

 

1. Tendencja MKOl do komasowania w jednej 

strefie konkurencji danej dyscypliny 

2. Warunki terenowe Małopolski i możliwości 

budowy/rozbudowy obiektów sportowych 

 



ZIO Kraków 2022 – gdzie i co? 

 Strefa Kraków – konkurencje rozgrywane na 

lodzie 

 Strefa Zakopane – część konkurencji 

rozgrywanych na śniegu  

 Strefa Jasna (Słowacja) – konkurencje 

narciarstwa alpejskiego i freestyle  

 

Karta Olimpijska dopuszcza przeprowadzenie 

części konkurencji w innym kraju 



PROPOZYCJA  

LOKALIZACJI  OBIEKTÓW   

SPORTOWYCH 

 

(ms-miejsca siedzące, mst–stojące, 

wg standardów MKOl) 



Proponowane strefy  

i  pobliskie lotniska 



Strefa Kraków 

 Miejsce   Obiekt  Sport 

1. Kraków,  hala    łyżwiarstwo 

     Czyżyny  wielofunkcyjna           figurowe 

      (ms-12,000) 

      Short track 

 

2. Kraków,   hala lodowa  curling 

      AWF     (ms – 3,000) 

 

3. Kraków     tor lodowy  łyżwiarstwo      
 (?)     szybkie  
      (ms-6,000) 

  



Strefa Kraków (c.d.) 

 Miejsce   Obiekt  Sport 

4. Katowice (?) Hala „Spodek”  hokej I 

                                                       (ms-10,000) 

 

5. Sosnowiec (?) hala lodowa  hokej II 

      (ms-6,000) 

 

6. Myślenice  tor bobslejowo- bobsleje 

    Zarabie  saneczkowy  sanki 

      (ms-1,000;  

      mst-10,000) 

  



Strefa Zakopane 

 Miejsce   Obiekt  Sport 

1. Zakopane    Skocznie   Skoki narciarskie

   narciarskie  Kombinacja  

      norweska 

      (ms-3,000; 

       mst-15,000) 

 

2. Zakopane  Trasy biegowe  Biegi narciarskie

      Kombinacja  

      norweska 

      (ms-3,000; 

       mst-10,000) 



Strefa Zakopane (C.D.) 

 Miejsce   Obiekt  Sport 

3. Kościelisko Trasy    Biathlon 

   biathlonowe  (ms-5,000  

       mst-10,000) 

 

4. Jurgów  Trasy zjazdowe Snowboard 

      (ms-4,000; 

       mst-10,000) 



Strefa Jasna (Słowacja) 

 Miejsce   Obiekt  Sport 

1. Jasna, Chopok Trasy    narciarstwo  

   zjazdowe  alpejskie 

                  (2 areny, łącznie 

       ms-8,000; 

       mst-10,000) 

       (ms- 4,000; 

   Freestyle   mst-5,000) 

 

Komunikacja z wykorzystaniem lotniska w Popradzie 

i autostrady Poprad-Mikulas 


