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O „Polskiej Bocci” w roku 2016 i planach na 2017. 

Noworoczny list Prezesa Polskiej Federacji Bocci i Polskiego Związku Bocci do 

zawodników, trenerów, asystentów, sędziów,  

całej rodziny „Polskiej Bocci” 
 

Koleżanki i Koledzy, 

Chciałbym krótko podsumować 2016 rok w „Polskiej Bocci ” i poinformować co zamierzamy zrobić w 

roku 2017. 

Jak zapewne pamiętacie początek 2016 roku był bardzo trudny, pełen niepewności, ponieważ mieliśmy 

poważne problemy z finansowaniem naszej działalności. Złożyliśmy aż pięć wniosków o dofinansowanie w 

Ministerstwie Sportu i Turystyki i dwa w PFRON. W kwietniu okazało się, że tylko jeden z wniosków został 

zaakceptowany. Pozostałe odrzucono. Z tego powodu m.in. mimo otrzymanych slotów BISFed musieliśmy 

zrezygnować ze startów w Mistrzostwach Świata w Pekinie i World Open w Montrealu. Potem stoczyliśmy 

prawdziwą batalię – pisząc odwołania, protesty od decyzji konkursowych. Ostatecznie udało się wypracować 

minimum warunków finansowych do organizacji Polskiej Ligi Bocci’2016, sfinansowania programów wsparcia 

szkolenia w 9 ośrodkach oraz startu reprezentacji narodowej w kluczowych zawodach World Open w Portugalii. 

Kalendarz Polskiej Ligi Bocci’2016 objął Zawody Eliminacyjne do Mistrzostw Polski (12-15.05 Konopiska; 22-

25.09 Kielce; 27-30.10 Skoki) i Finał MP 17-20.11 w Drzonkowie. Nie starczyło środków na zaplanowane 

eliminacje w Głogowie. Ponadto dzięki finasowaniu poznańskiego Startu kadra broniła barw kraju w 

Międzynarodowych zawodach „PolskaBoccia’2016” z udziałem 16 państw. To nie wszystko - wykorzystując własne 

fundusze kilkoro naszych kadrowiczów wystartowało w ważnych rankingowo zawodach poza krajem w Dubaju i 

Pradze. 

Równolegle w całej Polsce wiele ośrodków zorganizowało własnymi siłami zawody integracyjne, że tylko 

wspomnę międzynarodowy „Prometeus Cup’2016” w Konopiskach, Turniej w Muzeum Sportu i Turystyki w 

Warszawie, Mikołajkowe Turnieje Integracyjne w Głogowie i Poznaniu, Ogólnopolskie Zawody Niepełnosprawnych 

w Zielonej Górze, Integracyjne Mistrzostwa Województwa Lubuskiego, Integracyjny Wojewódzki Turniej w 

Miechowie, Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego, międzynarodowy Maraton Buli w Białobrzegach, zawody 

integracyjne w Kielcach, obozy szkoleniowe w Wągrowcu i Wiśle i wiele, wiele innych przedsięwzięć, których 

wybaczcie nie zdołałem wymienić.  

Związek zorganizował kurs Instruktorów Polskiego Związku Bocci, z udziałem 23 osób oraz kurs 

klasyfikatorów medycznych Bocci BISFed (zadanie sfinansowane ze środków MSiT). 6 uczestników kursu 

otrzymało uprawnienia Narodowego Klasyfikatora Medycznego Bocci, co zlikwidowało deficyt klasyfikatorów 

medycznych w naszej dyscyplinie. 

Jednym z efektów rozwoju Bocci w Polsce jest prestiżowy projekt współfinansowany przez Program 

Erasmus + Sport Unii Europejskiej p.n. „BOCCIA – podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich 

środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia. Projekt, w którym Polska (START Poznań) jest 

liderem (pomysł na projekt zrodził się w „Polskiej Bocci”) realizowany jest od 2015 roku przez 6 organizacji 

pozarządowych z Bułgarii, Grecji, Macedonii, Turcji, Gruzji i Polski. 
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Dla przepływu informacji pomiędzy ośrodkami Bocci w Polsce oraz dla promocji dyscypliny służy 

administrowany przez Związek portal: www.polskaboccia.pl. Portal, a także FB 

https://www.facebook.com/bocciapolska, https://www.youtube.com/user/startpoznan oraz Wasze portale są dostępne 

dla każdego ośrodka szkoleniowego Bocci i dla każdej inicjatywy w tej dyscyplinie. Zasięg mediów, szczególnie 

społecznościowych jest znaczny co potwierdzają sprawdzalne np. w Facebooku statystyki zasięgu postów, 

aktywności itp. W 2016 roku wyemitowano kilka reportaży telewizyjnych o zawodach Bocci, w tym w programie 

ogólnopolskim ”Pełnosprawni” TVP Sport oraz regionalnych telewizjach TVP 3 Poznań, Kielce i Katowice i 

lokalnych (Orion w Częstochowie). 

  

Reasumując - gdyby nie fundusze PFRON i MSiT (znacznie mniejsze) nie odbyłby się w Polsce żaden z 

turniejów Polskiej Ligi Bocci a reprezentacja nie mogłaby praktycznie nigdzie wystartować. Na pewno bardzo dużo 

udało się nam wszystkim zorganizować dzięki wsparciu samorządów. 

Jeszcze o biurze zarządu - pracujemy społecznie, nikt z wyjątkiem księgowej z niewielką gratyfikacją nie 

pobiera wynagrodzenia za pracę. Mamy sporo stałych wydatków np. składka do BISFed wynosi ok 4500,- PLN a do 

PKPar 2 000 PLN. Łatwo wyliczyć na jak niewiele wystarcza kwota ze składek członkowskich. Gdyby nie pomoc 

poznańskiego „Startu” nie bylibyśmy w stanie funkcjonować jako biuro – pisać wniosków, komunikować się z 

Wami i organizować większości przedsięwzięć. 

Mamy wiele powodów do radości – naszym wspólnym wysiłkiem Boccia stała się najszybciej rozwijającą 

się dyscypliną paraolimpijską w Polsce. Ruch sportowy „Polskiej Bocci” zrzesza 30 organizacji w całym kraju, 

obejmuje stałymi treningami ok. 250 zawodników (w tym 104 z narodową klasyfikacją medyczną w tym 13 z 

międzynarodową, ok 150 zawodników pozostaje do sklasyfikowania, aktywnie pracuje ponad 50 instruktorów Bocci 

i 60 sędziów. PZBocci jest członkiem pełnym BISFed i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Warto dodać, że 

Boccia w wymiarze rehabilitacyjnym i integrująco-edukacyjnym jest obecna w programach ok. 300 stowarzyszeń, 

fundacji, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, WTZ- tów, Domów Pomocy Społecznej itp.  

Kolejny powód do radości to dystrybucja sprzętu do Bocci. Wreszcie jest firma, która w ofercie ma 

wszystko, co do uprawiania Bocci jest potrzebne. Nasz kadrowicz - Damian Iskrzycki już słynie w świecie z 

najwyżej klasy ramp, które sam produkuje. Sprowadziliśmy z Korei do Polski nieosiągalne dla wielu krajów bile 

„Victory”.  

…ale najważniejszy powód do dumy to rosnąca liczba startujących w turniejach w całej Polsce i wyraźnie rosnący 

poziom sportowy zawodników. Wystarczy przyjrzeć się finalnemu rankingowi Polskiej Ligi – ileż w nim miłych 

niespodzianek ! Jeśli tylko uda się Wam wdrapać wyżej w rankingu światowym, w co nie wątpię, wówczas 

satysfakcja będzie jeszcze większa  

Co planujemy w 2017 roku: 

Po pierwsze:  

  

Wprowadzony zostaje „Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych i instruktorskich”. Regulamin 

określa tryb i warunki rejestracji zawodników i instruktorów oraz uzyskiwania i pozbawiania licencji zawodników i 

instruktorów Bocci. Najważniejszą kwestią jaką reguluje licencja jest zabezpieczenie organizacji prowadzących 

szkolenie w Bocci oraz Związku Bocci w dwóch obszarach: obowiązku posiadania przez zawodnika ubezpieczenia 

zdrowotnego, w tym NNW na okres szkolenia, udziału w zawodach oraz obowiązku posiadania zaświadczenia 

lekarza o zdolności do uprawiania Bocci (na razie licencje obligatoryjnie dotyczą zawodników kadry narodowej i 

wszystkich startujących w Polskiej Lidze Bocci w grupie paraolimpijskiej). 

 

Za chwilę opublikujemy nowy regulamin Narodowej Klasyfikacji Medycznej oraz wprowadzimy Klasy 

Instruktorskie. 

  

Po drugie: 

   

Dla kadry narodowej zaplanowaliśmy program szkolenia celem zdobywania kwalifikacji do Igrzysk 

Paraolimpijskich Tokio’2020 z nast. zadaniami: 

http://www.polskaboccia.pl/
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- zgrupowania krajowe  

- starty w zawodach międzynarodowych (Mistrzostwa Europy, European Regional Open,  

 World Open)  

- konsultacje szkoleniowe, 

- udział trenerów w doskonaleniu warsztatu trenerskiego w Polsce i za granicą.  

 

Skład kadry oraz reprezentacji narodowej zostanie wyłoniony na podstawie Regulaminu, który określa m.in. kryteria 

wynikowe do reprezentacji Polski: 

  

Światowa Lista Rankingowa BISFed,  

Lista Ogólnopolskiego Systemu Rankingowego PZBocci, 

Progres wyników  

Potencjał sportowy 

Przydzielone sloty na starty w zawodach z kalendarza BISFed w danej klasie  

Opinia Komisji Organizacyjnej Bocci (KOB)  

 

Po trzecie: 

  

Zaplanowaliśmy cztery eliminacje i Finał Mistrzostw Polski. Chcemy rozbudować kalendarz Związku o zawody 

integracyjne licząc przede wszystkim na kontynuację tradycyjnych turniejów organizowanych przez „Starty” w 

Zielonej Górze i Kielcach, Stowarzyszenie „Prometeus” w Konopiskach. Jest prawdopodobne, że „Szansa - Start 

Gdańsk” będzie gospodarzem takiego turnieju w Mauszu. Jesteśmy otwarci na inne propozycje. Ze strony Związku 

oferujemy pomoc np. w sędziowaniu, co sprawdziło się w grudniu w Konopiskach. 

 

Po czwarte: 

 

Zaplanowaliśmy wsparcie szkolenia w kilku ośrodkach w Polsce, integracyjne zgrupowania szkoleniowe, 

doposażenie w sprzęt do Bocci. 

 

Po piąte: 

 

W lipcu w Poznaniu odbędą się zawody Europe Regional Open z kalendarza BISFed co jest wyrazem uznania dla 

Polski jako kraju z bardzo dynamicznie rozwijającą się dyscypliną.  

  

Ostatnio ciężko pracowaliśmy nad tymi planami. Teraz pozostaje nam cierpliwie czekać na ogłoszenia wyników 

konkursów PFRON i Ministerstwa Sportu. Dopiero wówczas oficjalnie opublikujemy kalendarz imprez sportowych, 

poinformujemy Was co możemy realnie zrealizować, skonstruujemy komunikaty i niektóre nowe regulaminy 

rozgrywek. 

Gdyby nie zaangażowanie każdego z Was – zawodników, trenerów, asystentów, sędziów, 

klasyfikatorów, wolontariuszy, członków zarządu, armii sympatyków nie moglibyśmy dzisiaj niczego 

podsumowywać ani planować. Dziękuję wszystkim za pracę, wysiłki i serce jakie wkładacie w naszą wspólną 

sprawę – ”Polską Boccię”.  

Bardzo liczę na to że rok 2017 będzie lepszy dla „Polskiej Bocci” niż rok ubiegły. Życzę Wam w 

Nowym Roku zdrowia, pomyślności, sukcesów sportowych - dużych i małych.  

  

Wszystkiego najlepszego !!! 

Romuald Schmidt 

Prezes 
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