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Komunikat z prac badawczych Podkomisji
Ratownictwa Narciarskiego Komisji Turystyki
Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK
Na zlecenie sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Biura Analiz
Sejmowych podjęto prace badawcze celem opracowania ekspertyzy Zorganizowane
tereny narciarskie w Polsce. Inwentaryzacja bazy sportowej i rekreacyjnej.
Celem badań jest usystematyzowanie w ujęciu przestrzennym kompleksowej
informacji na temat liczby i lokalizacji zorganizowanych terenów narciarskich
w Polsce poprzez opracowanie raportu zawierającego dane liczbowe i topograficzne dotyczące wyciągów, kolejek linowych i tras zjazdowych oraz tras narciarstwa biegowego, a więc wszystkich zorganizowanych terenów narciarskich w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych
terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r.1 Dodatkowo w badaniach zostaną
ujęte hale narciarskie będące nową formą infrastruktury służącej uprawianiu narciarstwa rekreacyjnego.
Uzasadnieniem projektu jest potrzeba posiadania pełnych i aktualnych danych,
które mogą być podstawą do analiz, inicjatyw ustawodawczych, nowych regulacji
prawnych etc. Dotychczasowe opracowania są fragmentaryczne i niepełne, głównie
o charakterze literatury przewodnikowej i odnoszą się do wybranych regionów narciarskich w Polsce, nie dając pełnego obrazu bazy sportowej i rekreacyjnej. Natomiast statystyki GUS odnoszą się do niektórych aspektów sportu wyczynowego,
1

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 2011, nr 208, poz. 1241).
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jak np. liczby zawodników w narciarstwie zjazdowym i klasycznym. Analogiczny raport z 2015 r. dotyczący infrastruktury pływania Pływalnie kryte w Polsce – inwentaryzacja bazy sportowej opracował Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa
Sportu i Turystyki . W porównaniu z raportem MSiT, w niniejszym projekcie badania
poszerzone będą o infrastrukturę służącą nie tylko do uprawiania sportu wyczynowego, lecz także do powszechnej rekreacji narciarskiej.
Efektem projektu będzie raport z badań zawierający dane o zorganizowanych
terenach narciarskich, takie jak: nazwa terenu narciarskiego, położenie, informacje
o trasach (długości, stopniu trudności), urządzeniach wyciągowych (rodzaju, długości) oraz dane o ratownictwie.

