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BROSZURA INFORMACYJNA 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

1. WIEDZA OLIMPIJSKA 

 

Olimpiada – czteroletni okres pomiędzy dwoma następującymi po sobie igrzyskami. Należy 

pamiętać, że impreza sportowa organizowana co 4 lata, oficjalnie nosi miano Igrzysk 

Olimpijskich, a nie olimpiady. Olimpiady numerowane są kolejno od pierwszych 

nowożytnych Igrzysk Olimpiady, które odbyły się w Atenach w 1896 roku (z dwiema 

dotychczasowymi przerwami wojennymi, ale chronologia (numery) igrzysk zostały 

zachowane). 

 

Igrzyska  Olimpijskie (Olympic Games) - najstarsza i zarazem największa międzynarodowa 

impreza sportowa organizowana co 4 lata w różnych krajach pod hasłem „Szlachetnego 

współzawodnictwa i braterstwa wszystkich narodów MKOl”. IO to współzawodnictwo 

pomiędzy sportowcami w zawodach indywidualnych i drużynowych, a nie krajami. 

Gromadzą sportowców wybranych na tę okoliczność przez swoje NKO, których zgłoszenia 

zostały zaakceptowane przez MKOl. Startują oni pod technicznym nadzorem 

zainteresowanych międzynarodowych federacji. 

Igrzyska Olimpijskie obejmują igrzyska olimpiady oraz zimowe igrzyska olimpijskie (ZIO). 

Za sporty zimowe uznawane są tylko te sporty, które uprawia się na śniegu lub lodzie. 

Igrzyska Olimpijskie są wyłączną własnością MKOl, który posiada do nich wszelkie prawa. 

 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl, International Olympic Committee, IOC) 

– kieruje ruchem olimpijskim, między innymi organizując Igrzyska Olimpijskie. MKOl 

zrzesza 204 narodowych federacji. Stałą siedzibą jest Lozanna w Szwajcarii. Obecnym 

prezydentem MKOl jest Thomas Bach. Polskim członkiem MKOl jest Irena Szewińska. 

Członkowie MKOl reprezentują i propagują interesy MKOl i Ruchu Olimpijskiego w swoich 

krajach oraz w organizacjach Ruchu Olimpijskiego, w których działają. 

 

Polski Komitet Olimpijski (PKOl) - to ogólnopolskie stowarzyszenie związków i 

organizacji sportowych z siedzibą w Warszawie. Kolebką polskiego olimpizmu jest Kraków, 
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a dokładniej Hotel Francuski, w którym dnia 12.10.1919r. zawiązał się Komitet Udziału 

Polski w Igrzyskach Olimpijskich, później  przekształcony w PKOl. 

PKOl obecnie  zajmujące się  przede wszystkim organizacją udziału reprezentacji Polski w 

Igrzyskach Olimpijskich, a także upowszechnieniem idei olimpijskiej i promocją sportu oraz 

reprezentowaniem polskiego sportu w organizacjach międzynarodowych w tym MKOl. 

Obecnym prezesem jest Andrzej Kraśnicki. 

PKOl może być także nazywany NKOl, czyli Narodowym Komitetem Olimpijskim. 

 

Miasto Zgłaszające się (Applicant City) - miasto, które oficjalnie zostało zgłoszone przez 

swój Narodowy Komitet Olimpijski do ubiegania się o bycie gospodarzem Igrzysk 

Olimpijskich w terminie określonym przez MKOl. 

(Tym terminem określa się miasto będące w pierwszej fazie Procedury Akceptacji 

Kandydatury). 

 

Miasto Kandydujące (Candidate City) - to miasto (wcześniej zwane Miastem Zgłaszającym 

się), które zostało zaakceptowane przez Komitet Wykonawczy MKOl jako Miasto 

Kandydujące. 

(Tym terminem określa się miasto będące w drugiej fazie Procedury Akceptacji 

Kandydatury). 

 

Karta Olimpijska (OC) – jest zbiorem fundamentalnych zasad olimpizmu oraz artykułów i 

przepisów wykonawczych do tych artykułów przyjętych przez MKOl. Reguluje organizacje 

działania i funkcjonowania Ruchu Olimpijskiego oraz ustanawia warunku ceremoniału 

Igrzysk Olimpijskich. 

 

Dobra olimpijskie: 

 Symbol olimpijski – składa się z pięciu splecionych ze sobą kół jednakowej średnicy 

(koła olimpijskie), wykorzystywanych samodzielnie, w jednym lub pięciu różnych 

kolorach. Symbol olimpijski wyrażą działalność ruchu olimpijskiego i symbolizuje unię 

pięciu kontynentów oraz spotkanie sportowców z całego świata na IO. 

 Flaga Olimpijska – ma białe tło bez obramowania, a w jej centralnym punkcie znajduje 

się symbol olimpijski w pięciu kolorach. 

 Motto Olimpijskie – „Citius, Altius, Fortius” (Szybciej, wyżej, mocniej). 
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 Emblematy Olimpijskie – zintegrowany wzór łączący koła olimpijskie z innym 

wyróżniającym elementem. 

 Hymn olimpijski – utwór muzyczny „Hymn Olimpijski”, autor Spirosa Samarę. 

 Ogień olimpijski – to ogień zapalony w Olimpii, w miejscu starożytnych igrzysk 

olimpijskich, pod nadzorem MKOl. 

 Pochodnie olimpijskie – pochodnia przenośna przeznaczona do zapalenia ognia 

olimpijskiego w zniczu olimpijskim. 

 Oznaczenia olimpijskie – każde wizualne lub dźwiękowe przedstawianie związku, 

skojarzenie lub innego rodzaju powiązania z Igrzyskami Olimpijskimi, ruchem 

olimpijskim lub ich elementem składowym. 

 

Wszelkie prawa do symboli, emblematów i dóbr olimpijskich posiada MKOl. 

MKOl może wykorzystywać symbol olimpijski, flagę, motto i hymn według własnego 

uznania. Mogą być one wykorzystywane przez osobę upoważnioną przez MKOl pod kilkoma 

warunkami: 

- Umowa z oficjalnym sponsorem, pod warunkiem, że wykorzystanie symboli, 

emblematów i innych dóbr olimpijskich nie spowoduje „poważnej szkody dla interesów 

danego Narodowego Komitetu Olimpijskiego” 

- NKOl otrzyma ze wszystkich umów licencyjnych połowę całego dochodu netto 

- NKOl zostanie wcześniej poinformowany o wykorzystaniu symboli, emblematów i 

innych dóbr olimpijskich 

- MKOl może, według własnego uznania, upoważnić nadawców realizujących transmisje z 

IO do wykorzystania symbolu olimpijskiego, emblematów olimpijskich MKOI lub 

innych dóbr olimpijskich MKOl i Komitetów Organizacyjnych w celu promowania 

transmisji z IO 

- „Narodowe Komitety Olimpijskie mogą wykorzystywać symbol olimpijski, flagę, motto i 

hymn tylko w zakresie swojej działalności niedochodowej, pod warunkiem że takie 

wykorzystanie przyczynia się do rozwoju Ruchu Olimpijskiego i nie umniejsza jego 

powagi, oraz pod warunkiem, że te Narodowe Komitety Olimpijskie uzyskały uprzednio 

zgodę Komitetu Wykonawczego MKOl”. 
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Wybór miasta gospodarza: 

Komitet Wykonawczy MKOl określa procedurę postępowania do chwili wyboru przez Sesję. 

Wybór zostaje dokonany na siedem lat przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich lub 

Zimowych Igrzysk Olimpijskich. 

Rząd kraju Miasto Zgłaszającego się musi przedłożyć do MKOl prawnie wiążący dokument, 

na mocy którego rząd ten podejmuje się i gwarantuje, że kraj i jego władze będą postępować 

zgodnie z postanowieniami i w poszanowaniu Karty Olimpijskiej. 

 

Miejsce, położenie i obiekty Igrzysk Olimpijskich: 

W przypadku ZIO, kiedy z powodów geograficznych lub topograficznych niemożliwe jest 

zorganizowanie określonych konkurencji lub dyscyplin sportowych w kraju miasta 

gospodarza, MKOl może, w wyjątkowych sytuacjach, wydać zgodę na ich przeprowadzenie 

w sąsiednim kraju. 

 

Wioska Olimpijska: 

W celu zgromadzenia wszystkich zawodników, działaczy i pozostałego personelu ekip w 

jednym miejscu Komitet Organizacyjni Igrzysk Olimpijskich stworzy wioskę olimpijską na 

czas określony przez Komitet Wykonawczy MKOl. 

 

2. ZIO W LICZBACH 

 16 dni zawodów 

 7 sportów 

 Obecnie 98 konkurencji (39% na lodzie) 

 Ok. 3 000 zawodników 

 235 nadawców telewizyjnych i radiowych do 220 krajów (dane na podstawie ZIO w 

2010). 

 

3. KALENDARZ 

Procedura aplikacyjna podzielona jest na dwie fazy: 

I Faza  - składania zgłoszeń (od 14 listopada 2013 r. do  lipca 2014 r.): 

 14 listopada 2013 – termin nadsyłania zgłoszeń przez Narodowe Komitety Olimpijskie 

(podanie nazwy miasta zgłaszającego się) 
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 01 grudnia 2013 r. – podpisanie procedury akceptacji kandydatury oraz wniesienie opłaty 

konkursowej 150 000  USD. 

 14 marzec 2014 r. – złożenie zgłoszenia wraz z listami gwarancyjnymi do MKOl 

lipiec 2014 r. – wybór miast (3-4 miasta) i nadanie oficjalnego statusu kandydata przez 

Komitet Wykonawczy MKOl 

 

II Faza - Rozpatrywania kandydatów (od stycznia 2015 r. do 31 lipca 2015 r.): 

 Styczeń 2015 r. – zgłoszenie kandydatury i gwarancji do MKOl 

 Luty – marzec 2015 – wizyta Komisji Oceniającej MKOl w miastach kandydujących 

 Maj  - czerwiec 2015 r. – sprawozdanie Komisji Oceniającej 

31 lipca 2015 r. – wybór Miasta Gospodarza ZIO 2022 podczas sesji MKOl w Kuala 

Lumpur (Malezja) 

 

4. ZGŁOSZONE MIASTA 

 Sztokholm 

 Kraków 

 Oslo 

 Ałma-Ata 

 Lwów 

 Pekin 

 

W takiej kolejności będą występować miasta ubiegające się o organizacje ZIO przy okazji 

wszelkich prezentacji. Losowanie kolejności miast odbyło się 10 grudnia w Lozannie. 

Wylosowana przy okazji posiedzenia Komitetu Wykonawczego MKOl kolejność będzie 

obowiązywać aż do końcowej prezentacji kandydatur podczas 127. sesji MKOl w Kuala 

Lumpur. 

 

 

5. WYMAGANIA MKOL  

 Faza I 

Wymagania, które musi spełnić miasto w pierwszej fazie zawiera Procedura Aplikacji 

Kandydatury 2022. W Kwestionariuszu MKOL, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi, 

należy opisać następujące kwestie: 
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1. Wizja, koncepcja, spuścizna 

2. Sport i obiekty sportowe 

3. Środowisko i dane meteorologiczne 

4. Zakwaterowanie 

5. Transport 

6. Opieka medyczna i kontrola antydopingowa 

7. Bezpieczeństwo i ochrona 

8. Technologia i zasoby energetyczne 

9. Aspekty prawne oraz formalności celne i imigracyjne 

10. Wsparcie rządowe i ze środków publicznych 

11. Marketing 

 

Wymagane gwarancje: 

1. Zakwaterowanie 

Zestawienie/oświadczenie sporządzone przez krajową radę turystyczną zawierające opis 

obowiązującego w kraju systemu kategoryzacji obiektów hotelowych, opis standardu hotelu 

każdej kategorii oraz potwierdzenie spisu inwentarzowego hotelu. 

2. Opieka medyczna i kontrola antydopingowa 

Władze krajowe potwierdzająca, że: 

 podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich będą miały zastosowanie przepisy Światowego 

Kodeksu Antydopingowego oraz Przepisy Antydopingowe MKOl (oparte na  przepisach 

Światowego Kodeksu Antydopingowego) obowiązujące w roku 2022; oraz 

 w przypadku konfliktu między z jednej strony – Światowym Kodeksem 

Antydopingowym oraz Przepisami Antydopingowymi MKOl a z drugiej strony - 

jakimikolwiek przepisami antydopingowymi obowiązującymi w kraju, znaczenie 

przeważające mają przepisy Światowego Kodeksu Antydopingowego oraz Przepisy 

Antydopingowe MKOl; oraz 

 odnośne władze kraju Miasta Gospodarza zapewnią pełną współpracę i wsparcie w 

zakresie wdrożenia Przepisów Antydopingowych MKOl w czasie trwania Zimowych 

Igrzysk Olimpijskich, w szczególności w zakresie dochodzenia oraz procedur 

dotyczących personelu pomocniczego zawodników lub innych osób związanych z 

handlem lub jakąkolwiek formą współdziałania związaną z zastosowaniem zakazanych 

substancji lub zakazanych metod, oraz że stosowne przepisy prawa maja zastosowanie w 

celu zapewnienia powyższego. 
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3. Technologia i zasoby energetyczne 

Gwarancje wystawione przez kompetentne organy, zgodnie z którymi są one przygotowane 

do przydzielenia, zarządzania i kontroli niezbędnych częstotliwości dla celów organizacji 

Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich (w tym do zarządzania częstotliwościami 

nieregulowanymi). 

4. Gwarancje wystawione przez kompetentne organy, zgodnie z którymi następujące grupy 

klientów nie będą ponosić żadnych opłat: zawodnicy, Międzynarodowy Komitet Olimpijski 

(MKOl), Komitety Organizacyjne Igrzysk Olimpijskich (KOIO), Narodowe Komitety 

Olimpijskie (NKOI), Międzynarodowe Federacje (MF), Media, Nadawcy realizujący 

transmisje z Igrzysk Olimpijskich z tytułu zastrzeżenia, przydziału, zarządzania oraz usług 

związanych z przydzielonymi częstotliwościami w okresie rozpoczynającym się jeden 

miesiąc przez Ceremonią Otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich i kończącym jeden 

tydzień po Ceremonii Zamknięcia Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich. 

5. Aspekty prawne oraz formalności celne i imigracyjne 

Dokumentacja wskazująca na podjęcie stosownych kroków (PKOl) celem: 

 ochrony znaku słownego "[Miasto] 2022" w granicach terytorium miasta gospodarza  

w 45 klasach ochrony; oraz 

 zarejestrowania nazw domeny, które stanowią wartość dla Waszej kandydatury, takich 

jak "[Miasto] 2022", po którym następuje rozszerzenie .com .net .org, jak również kod 

danego kraju. 

6. Gwarancja wystawiona przez stosowne władze, że, niezależnie od obowiązujących w kraju 

sprzecznych przepisów, które w innym wypadku miałyby zastosowanie, osoby akredytowane 

posiadające ważny paszport oraz olimpijską kartę identyfikacyjną i akredytacyjną, będą 

mogły wjechać do kraju i pełnić przypisane im funkcje olimpijskie przez czas trwania 

Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz przez okres co najmniej jednego miesiąca przed i 

jednego miesiąca po Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, zgodnie z Przewodnikiem 

użytkownika - Akredytacja i wstęp na Zimowe Igrzyska Olimpijskie. 

7. Wsparcie rządowe i ze środków publicznych 

Pisemne zobowiązanie rządu kraju o następującej treści: 

“Imię i nazwisko należycie upoważnionego(ych) przedstawiciela(li) niniejszym potwierdza, 

że rząd, nazwa kraju gospodarza: 

 gwarantuje poszanowanie Karty Olimpijskiej; 
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 gwarantuje, że podejmie wszystkie niezbędne kroki, by miasto należycie wypełniło swoje 

zobowiązania; oraz 

 gwarantuje swobodny dostęp oraz swobodne poruszanie się po kraju gospodarza 

wszystkim osobom akredytowanym na podstawie paszportu (lub innego dokumentu 

podróży) oraz olimpijskiej karty identyfikacyjnej i akredytacyjnej wymienionej w Karcie 

Olimpijskiej.” 

8. List gwarancyjny podpisany przez NKOl kraju oraz władze miasta, o następującej treści: 

“Imię i nazwisko należycie upoważnionego(ych) przedstawiciela(li) niniejszym potwierdza, 

że nazwa NKOl kraju gospodarza oraz nazwa władz miasta będą respektować postanowienia i  

wypełniać zobowiązania zawarte w Karcie Olimpijskiej.” 

9. Marketing 

Gwarancja podpisana przez upoważnionych przedstawicieli zarówno Miasta Zgłaszającego 

się i NKOl, następującej treści: 

“Miasto Zgłaszające się [nazwa miasta] (zwane dalej “Miastem Zgłaszającym się”) i 

Narodowy Komitet Olimpijski [nazwa kraju Miasta Zgłaszającego się] (zwany dalej “NKOl”) 

potwierdzają, że dla celów pomyślnej realizacji programu marketingowego Zimowych 

Igrzysk Olimpijskich 2022, wszystkie powiązane z Igrzyskami własności oraz udziały NKOl i 

Komitetu Organizacyjnego Zimowych Igrzysk Olimpijskich (“KOIO”) muszą zostać 

skonsolidowane na terytorium gospodarza z dniem 1 stycznia 2017 r. W przypadku 

zaakceptowania Miasta Zgłaszającego się przez MKOl jako Miasta Kandydującego, Miasto 

Zgłaszające się i NKOl niniejszym zobowiązują się zawrzeć umowę o wspólnym programie 

marketingowym w sposób całkowicie satysfakcjonujący MKOl, nie później niż do stycznia 

2015 r., zgodnie z którą wszystkie prawa handlowe powiązane z NKOl zostaną nabyte przez 

Miasto Kandydujące w imieniu KOIO na okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 

2024 roku.” 

10. Gwarancja potwierdzająca bezwarunkowe uczestnictwo KOIO w programie TOP oraz 

pozostałych programach marketingowych MKOl. 

 

 Faza II 

Publikacja wymagań MKOL na 2022 roku nastąpi w lipcu 2014 roku. Na podstawie 

dokumentów dotyczących poprzednich Igrzysk Olimpijskich wiemy, że obejmowały 18 

działów tematycznych i około 50 gwarancji, w tym finansowe. 
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6. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

Komitet aplikacyjny – powołany 24 października 2012 roku uchwałą Rady Miasta Krakowa. 

Na przewodniczącą powołano Jagnę Marczułajtis-Walczak. 

Komitet Konkursowy – powołany 24 października 2013 przez Urząd Miasta Krakowa, 

Urząd Miasta Zakopanego i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Na czele 

dziewięcioosobowego zarządu stoi przewodnicząca Jagna Marczułajtis-Walczak. 

 

7. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA 

 

2012 

07.2012. Pierwsza koncepcja Projektu  „Kraków – Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022”. 

Autorami są posłanka na Sejm RP Jagna Marczułajtis-Walczak oraz profesor 

krakowskiej AWF Szymon Krasicki. 

08.08.2012. Prezentacja koncepcji przedstawicielom władz samorządowych Krakowa i 

Małopolski. 

13.09.2012. Zapoznanie ze szczegółami koncepcji Premiera Donalda Tuska, Sekretarza 

Stanu w Kancelarii Prezydenta ds. kontaktów z Rządem, Parlamentem i partiami 

politycznymi Sławomira Rybickiego, Minister Sportu i Turystyki Joanny 

Muchy, członkinię Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Irenę 

Szewińską oraz Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

Adama Krzesińskiego. 

05.10.2012. Rekomendacja PKOl wyrażająca poparcie dla koncepcji przedłożenia 

Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu propozycji powierzenia roli 

gospodarza XXIV ZIO w roku 2022 miastu Kraków. 

09.10.2012. Opracowanie założeń Narodowego Programu Rozwoju Sportów Zimowych. 

16.10.2012. Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia deklaracji 

o przystąpieniu Województwa Małopolskiego do organizacji w Małopolsce ZIO 

„Kraków 2022”. 

20.10.2012. Podpisanie w Krakowie przez Prezesów Polskiego i Słowackiego Komitetu 

Olimpijskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Marszałka woj. Małopolskiego oraz 

autorów projektu ZIO 2022 listu intencyjnego w sprawie projektu ZIO 2022 

oraz  pismo do Premiera Donalda Tuska w sprawie koncepcji organizacji w 

Polsce ZIO „Kraków 2022” z prośbą o jej poparcie. 

24.10.2012. Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań w 

ramach procesu aplikacyjnego w celu wyboru Krakowa jako Miasta Gospodarza 

ZIO w 2022 r., powierzenie p. Jagnie Marczułajtis-Walczak funkcji 

przewodniczącej Komitetu Aplikacji „ZIO Kraków 2022”. 

29.10.2012. Deklaracja Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie organizacji ZIO w 

Krakowie w 2022 roku. 

31.10.2012. Przedłożenie Minister Sportu i Turystyki dokumentacji na posiedzenie Rady 

Ministrów. 

30.11.2012. Uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie wyrażenia woli podjęcia 

działań mających na celu organizację na terenie Gminy Myślenice ZIO 2022. 

13.12.2012. Spotkanie Minister Sportu i Turystyki, Marszałka woj. Małopolskiego, 
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przewodniczącej Komitetu Aplikacyjnego i Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa, 

ustalenie zasad przygotowania koncepcji do zaprezentowania RM w oparciu o 

dokument „Procedura aplikacji kandydatury MKOl”. 

2013 

04.01.2013. Rozmowa Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i Słowacji w sprawie 

poparcia inicjatywy wspólnej aplikacji ZIO 2022. 

11.01.2013. Spotkanie Minister Sportu i Turystyki, przewodniczącej i Z-cy Komitetu 

Aplikacyjnego, posłów na Sejm RP, ambasadora Republiki Słowackiej w 

Polsce, przedstawicieli władz samorządów – uczestników projektu ZIO 2022, 

władz woj. Małopolskiego, rektora AWF Kraków w sprawie ustalenia stanu 

przygotowania projektu ZIO 2022 oraz harmonogramu działań. 

15.01.2013. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania Zespołu 

Zadaniowego ds. przygotowania kandydatury Krakowa do organizacji ZIO w 

roku 2022. 

17.01.2013. Pismo strony słowackiej deklarujące wsparci dla projektu ZIO 2022. 

31.01.2013. Rezolucja Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie poparcia dla organizacji 

przez Kraków ZIO w 2022. 

02.02.2013. Spotkanie Minister Sportu i Turystyki, przewodniczącej i z-cy Komitetu 

Aplikacyjnego, prezydenta Krakowa i z-cy Marszałka woj. Małopolskiego w 

sprawie postępu prac nad materiałami dla Rządu (Raport Otwarcia), prezentacja 

obiektów sportowych na terenie Krakowa i Małopolski 

13.02.2013. Uchwała Rady Miasta Oświęcim w sprawie wdrożenia woli podjęcia działań i 

udzielenia poparcia dla samorządów województwa małopolskiego oraz Miasta 

Kraków w procesie aplikacji i kandydatury do organizacji ZIO w 2022 roku. 

18.02.2013. Spotkanie w Brasov (Rumunia) Ministra Sportu i Turystyki, Polskiego i 

Słowackiego Komitetu Olimpijskiego i Prezydenta EOC podczas Zimowego 

Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy. 

19.02.2013. Spotkanie w Bratysławie Minister Sportu i Turystyki, Premiera Rządu Republiki 

Słowackiej, Minister Szkolnictwa, Nauki, Badań i Sportu SK Republiki 

Słowackiej. 

26.02.2013. Zarządzenie Marszałka woj. Małopolskiego w sprawie powołania Zespołu 

Zadaniowego ds. przygotowania woj. Małopolskiego do udziału w planowanych 

ZIO 2022 w Małopolsce. 

28.02.2013. Uchwała Rady Miasta Zakopane w sprawie wyrażenia poparcia i woli 

współpracy w ramach procesu aplikacji, w celu wyboru Krakowa jako miasta 

gospodarza ZIO w 2022 roku. 

8/9.03.2013. Podpisanie w Bratysławie przez Polski i Słowacji Komitet Olimpijski, 

Przewodniczącą Komitetu Aplikacyjnego oraz przedstawicieli władz 

samorządowych Krakowa i Małopolski Ramowej Umowy o Współpracy obu 

Narodowych Komitetów Olimpijskich. 

13.03.2013. Uchwała Rządu Republiki Słowackiej o wyrażeniu poparcia dla kandydatury 

miasta Kraków do organizacji ZIO w 2022 r. ze współudziałem Republiki 

Słowackiej w procedurze konkursowej. 

19.03.2013. Przedstawienie „Informacji dla Rady Ministrów dotyczącej idei ubiegania się o 

przyznanie miastu Kraków, wspólnie z regionem tatrzańskim po stronie polskiej 

i słowackiej, roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 

w 2022 roku. 

19.03.2013. Uchwała Rady Gminy Kościelisko w sprawie poparcia starań i woli współpracy 

w ramach procesu aplikacyjnego w celu wyboru miasta Kraków i miasta 

Zakopane jako organizatorów ZIO w 2022 roku. 
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21.03.2013. Informacja dotycząca idei ubiegania się o przyznanie miastu Kraków, wspólnie z 

regionem tatrzańskim po stronie polskiej i słowackiej, roli gospodarza ZIO i 

Paraolimpijskich w 2022 roku podczas posiedzenia sejmowej Komisji Sportu, 

Turystyki i Kultury Fizycznej. 

22.03.2013. Uchwała Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie wyrażenia poparcia i 

woli współpracy w ramach procesu aplikacyjnego w celu wyboru Krakowa jako 

miasta gospodarza ZIO w 2022 roku. 

27.03.2013. Podpisanie w Popradzie Listu Intencyjnego Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i 

Rządu Republiki Słowackiej o współpracy przy wspieraniu aplikacji Krakowa w 

ubieganiu się o organizację ZIO i Paraolimpijskich w 2022 roku przez Minister 

Sportu i Turystyki oraz Ministra Szkolnictwa, Nauki, Badań i Sportu. 

22.04.2013. Spotkanie Komitetu Aplikacyjnego, przedstawicieli PKOl, prezydentów, wójtów 

i burmistrzów miast i gmin zaangażowanych w projekt poświęcone prezentacji 

założeń projektu, dotychczasowych działań i uzyskanych dokumentów 

popierających, harmonogramu prac na lata 2013 - 2015. 

23-25.04. 

2013. 

Wizyta robocza delegacji Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej na Słowacji. 

24.04.2013. Uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań 

przez Miasto Katowice w procesie przygotowań do roli współorganizatora w 

ramach procesu aplikacyjnego w celu wyboru Krakowa jako miasta - 

gospodarza ZIO w 2022 roku. 

10.05.2013. Uchwała Sejmu RP w sprawie przyznania Krakowowi roli gospodarza 

Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 r. i Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 

2022 r. 

17.05.2013. Przedłożenie do Ministerstwa Sportu i Turystyki wstępnej wersji dokumentu pn. 

Informacji dotyczącej przygotowania Miasta Krakowa do ubiegania się o 

organizację XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz XIII Zimowych Igrzysk 

Paraolimpijskich w 2022 roku, opracowaną przez Komitet Aplikacyjny oraz UM 

Krakowa. 

22-25.05. 

2013. 

Konsultacje międzyresortowe w sprawie Informacji dotyczącej opracowania 

koncepcji organizacji ZIO Kraków 2022 wraz z budżetem. 

06.07.2013. Publikacja wzorów kwestionariuszy aplikacyjnych pn. Procedura akceptacji 

kandydatur na rok 2022. Dokumentu stanowiącego wytyczne dla Miast 

Zgłaszających się o prawo do organizacji igrzysk olimpijskich. 

23.07.2013. Rada Ministrów zapoznała się z przedstawioną przez Minister Sportu i Turystyki 

szczegółową informacją dotyczącą przygotowania igrzysk, w szczególności 

obejmującej zweryfikowany zakres niezbędnych prac infrastrukturalno-

komunikacyjnych oraz wariantów źródeł ich finansowania. 

30.08.2013. Przedłożenie do Ministerstwa Sportu i Turystyki przez UM Krakowa oraz 

Komitet Aplikacyjny ZIO Kraków finalnej koncepcji organizacyjnej Igrzysk 

wraz z zweryfikowanym budżetem tego przedsięwzięcia. 

01.08-06.09. 

2013 

Opracowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z 

Komitetem Aplikacyjnym Kraków 2022 projektu uchwały oraz gwarancji 

rządowych. 

24.10.2013. Powołanie Komitetu Konkursowego Kraków 2022 przez Gminę Miejską 

Krakowa, Miasto Zakopanego i Województwo Małopolskie. 

10.2013. Przedstawienie przez Minister Sportu i Turystyki/Komitet Konkursowy Kraków 

2022 na posiedzeniu Sejmowej KKFSiT stanu prac nad projektem ZIO Kraków 

2022. 

10.2013. Przedstawianie Rządowi Republiki Słowackiej finalnej koncepcji projektu ZIO 
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2022 wraz z budżetem. 

05.11.2013. Przedstawienie przez Minister Sportu i Turystyki finalnej koncepcji projektu 

ZIO Kraków 2022. Przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały oraz gwarancji 

rządowych dotyczących projektu ZIO Kraków 2022. 

07.11.2013. Przekazanie MKOl przez PKOl nazwy Miasto Zgłaszającego się. 

04.12.2013. Uiszczenie bezzwrotnej opłaty do MKOl w wysokości 150 tys. USD. 

06.12.2013. Seminarium MKOl dla Miast Zgłaszających się i ich NKOl-i w Lozannie. 

 

 

8. PLANOWANE DZIAŁANIA 

 

31.12.2013. Uzyskanie gwarancji Miasta. 

2014 

30.01.2014. Uzyskanie gwarancji Rządu Polski i Słowacji. 

21.02.2014. Przygotowanie Aplikacji. 

07.02.-23.02 

2014. 

Program Obserwatorów ZIO w Sochi 2014. 

28.02.2014. Zatwierdzenie dokumentów aplikacyjnych przez wspólny Komitet 

Aplikacyjny Narodowych Komitetów Olimpijskie.  

14.03.2014. Przekazanie dokumentacji zgłoszeniowej do MKOl. 

31.07.2014. Przyjęcie przez Komitet Wykonawczy MKOl listy Miast Kandydujących. 

 

FAZA KANDYDATURY 

31.01.2015. Złożenie w MKOl Akt Kandydatury i Gwarancji. Uiszczenie bezzwrotnej 

opłaty przez miasta-kandydatów do MKOl w wysokości 500 tys. USD. 

01.05.-30.06.  

2015 

Raport Komisji Oceniającej / Prezentacje Miast Kandydujących dla członków 

MKOl. 

31.07.2015. Wybór Miasta Gospodarza podczas 127 Sesji MKOl w Kuala Lumpur. 

 

 

9. PLANOWANA LOKALIZACJA DYSCYPLIN 

Strefa Kraków: 

Kraków, Katowice, Myślenice, Oświęcim oraz Wioska Olimpijska dla strefy zlokalizowana w 

Czyżynach. 

 Ceremonia rozpoczęcia i zakończenia Igrzysk oraz łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo 

szybkie, short track, curling, hokej na lodzie, bobsleje, saneczkarstwo i skeleton. 

 

Strefa Tatry (dzieli się na dwie strefy): 

Strefa A – Zakopane: 
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Zakopane, Kościelisko, Jurgów oraz dodatkowa Wioska Olimpijska w Zakopanym. 

 Biathlon, biegi narciarskie, kombinacja norweska, narciarstwo dowolne, skoki 

narciarskie, snowboard. 

Strefa B - Jasna: 

Jasna, Liptovsky Mikulas oraz dodatkowa Wioska Olimpijska w Liptovskym Mikulasu  

 Narciarstwo alpejskie. 

 

10. BUDŻET OPERACYJNY: 
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