SPRAWOZDANIE
z działalności POLSKIEGO ZWIĄZKU BOCCI
w roku 2020
STRUKTURY
1.

Organizacje zrzeszone :

Nr
1

Nazwa , adres
Stowarzyszenie SportowoRehabilitacyjne „Start”
Zacisze 2, 60-831 Poznań

2

Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Młodzieży z
Porażeniem Mózgowym
„Żurawinka”
Żurawinowa 5/7, 61 455 Poznań
Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym
„Krok za krokiem” ; Aktywny
Klub Sportowy Osób
Niepełnosprawnych
Peowiaków 6a, 22-400 Zamość
Zrzeszenie SportowoRehabilitacyjne „Start”
Urszuli 14, 65-147 Zielona Góra

3

4

5

6

Integracyjne Centrum Sportu i
Rehabilitacji „Start”
Al. Piłsudskiego 22, 20 – 011
Lublin
Stowarzyszenie „Klub
Integracyjny”
W Nowym Sączu
Jagiellońska 18, 33-300 Nowy
Sącz

Organizacje zrzeszone
www.@
start@start.org.pl
www.start.org.pl

Logotyp

zurawinka@zurawinka.pl
www.zurawinka.pl

kliare@poczta.onet.pl
www.krokzakrokiem.org.pl
https://www.facebook.com/pages/
category/Community/AKSON1440489149536897/

zsr@start.zgora.pl
www.start.zgora.pl
icsirstart@interia.pl
https://www.facebook.com/icsirstart/
tomekbaliczek@poczta.onet.pl
www.klubintegracyjny.pl
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

„Baranek” Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju i Aktywizacji
Społecznej Sołectwa
Owczegłowy
Sosnowa 11, 64-610
Owczegłowy
Klub Sportowy Inwalidów
”Start” Szczecin
ul. Litewska 20, 71-344 Szczecin

kgromanowska@baranek.org
www.baranek.org

Integracyjny Klub Sportowy
”Zieloni” Zielona Góra
os. Śląskie 7A/1, 65-947 Zielona
Góra
Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych Ruchowo
Ich Rodzin i Przyjaciół
„Prometeus”
ul. Towarowa 2, 42-274
Konopiska
Fundacja Szkoła bez Barier na
Rzecz Edukacji Dzieci i
Młodzieży ze Sprzężonymi
Niepełnosprawnościami w
Krakowie (Boccia Kraków
Klub)
Dobczycka 20, 30-620 Kraków
Zrzeszenie Sportu i
Rehabilitacji ”Start” w
Kielcach
Hugo Kołłątaja 4, 25-714 Kielce
Podlaskie Stowarzyszenie
Sportowe Osób
Niepełnosprawnych ”Start”
w Białymstoku
Włókiennicza 4, 15-465 Białystok
Beskidzkie Zrzeszenie
Sportowo – Rehabilitacyjne
„Start” w Bielsku-Białej
Al. Armii Krajowej 316, 43-309
Bielsko-Biała
Integracyjne Stowarzyszenie
Sportowe „Start” w
Wejherowie
Gdańska 30, 84-200 Wejherowo
Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl
we Włoszczowej
Nieznanowice 15, 29-100
Włoszczowa
Stowarzyszenie Rodzin i
Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych „Dar
Serca”
w Rędzinach
ul. Działkowiczów 3, 42-242
Rędziny
Wojewódzkie Stowarzyszenie
Sportu i Rehabilitacji
Niepełnosprawnych „Start” w
Katowicach
Gliwicka 150, 40-800 Katowice

brygida109@interia.pl
ikszieloni.zgora@interia.pl
www.zieloni.zgora.pl

start-szczecin@post.pl
http://start-szczecin.pl/

aprometeus@gmail.com
www.prometeus.b3b.pl

renata.pisarek@gazeta.pl
www.szkolabezbarier.org

andrzej.janowski@onet.pl
startkielce@gmail.com
www.start-kielce.com
starbialystok@gmail.com
www.start.bialystok.pl

iskrzycki.d@gmail.com
startbielsko@gmail.com
http://www.start.bielsko.pl/
startwejh@wp.pl
www.startwejherowo.pl
kontakt@sprawniejsi.pl
www.sprawniejsi.pl
radeckadorota@interia.pl
www.darserca.net

startkatowice@poczta.onet.pl
www.startkatowice.pl
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2.

Stowarzyszenie
Rehabilitacyjno-Sportowe
„Szansa-Start Gdańsk”
ul. Puszkina 8/1A, 80-233
Gdańsk
Jeleniogórski Klub SportowoRehabilitacyjny „Start-Simet”
ul. Jana Kiepury 17/31, 58-506
Jelenia Góra
Wojewódzkie Zrzeszenie
Sportowe Niepełnosprawnych
„Start” we Wrocławiu
ul. Notecka 12, 54-128 Wrocław
Klub Uczelniany
Akademickiego Związku
Sportowego Uniwersytetu
Zielonogórskiego
Prof. Szafrana 6 ; 65-516 Zielona
Góra
Integracyjny Klub Sportowy
Osób Niepełnosprawnych
(IKSON Głogów)
ul. Bł. Luigiego Novarese 2, 62700 Głogów
Klub Sportowy
Niepełnosprawnych START
ul. Remiszewska 14, 03-550
Warszawa
Ludowy Klub Sportowy
„Pasjonat”
ul. Sportowa 1
43-331 DANKOWICE
Fundacja Aktywni Bez Barier
ul. Podchorążych 33
60-141 Poznań

klub.simet@gmail.com

biuro@start.wroclaw.pl
www.start.wroclaw.pl
marta.dalecka@gmail.com
www.azs.zgora.pl

andrzej@cisi.pl
https://www.facebook.com/Iksongl/

http://www.ksn.waw.pl/
ksnstartwaw@wp.pl
h.lipowska@wp.pl
e-mail: amek@bielsko.home.pl
http://www.pasjonatdankowice.pl/
e-mail : piotr.u.awf@gmail.com
http://aktywnibezbarier.org/
www.facebook.com/FundacjaAktywniBe
zBarier

Członkostwo w paraolimpijskich strukturach sportowych :
Polski Komitet Paraolimpijski

3.

biuro@szansa-gdansk.pl
www.szansa-gdansk.pl

BISFed - Światowa Federacja Sportowa Bocci

Partnerzy programowi :

Ministerstwo Sportu ; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Polska Agencja Antydopingowa;
Instytut Sportu

ZESTAWIENIE DOFINANSOWAŃ DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU BOCCI w roku 2020
1. Dotacje Ministerstwa Sportu – Departament Sportu Wyczynowego
a. „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 roku” w wysokości 180 000,00
PLN – rozliczona zgodnie z przeznaczeniem.
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b.

Rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania zostało złożone w ministerstwie, przyjęte i zatwierdzone przez Ministerstwo
Sportu na kwotę 151.043,17 PLN.
Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry
narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2020 roku –
Stypendium dla zawodników w wysokości 26.310,00 PLN zostało złożone w ministerstwie, rozliczone zgodnie z
przeznaczeniem, przyjęte i zatwierdzone w kwocie 26.310,00 PLN.

2. Dotacje Ministerstwa Sportu – Departament Sportu dla Wszystkich
a. „Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharów Polski” w wysokości 40 000,00 PLN – rozliczenie rzeczowo-finansowe
zadania zostało złożone i zatwierdzone przez Ministerstwo na kwotę 2.994,88 PLN. Zadanie pod nazwą „Organizacja
Mistrzostw Polski i Pucharów Polski” nie zostało wykonane ze względu na panującą w Polsce w roku 2020 epidemię
wirusa Sars-Cov2 i odwołanie zawodów „Mistrzostw Polski”. Ministerstwo zatwierdziło koszty pośrednie poniesione w
związku z tym zadaniem i przyjęło rozliczenie w dniu 19.02.2021r.
b. „Organizacja obozów sportowych” w wysokości 50 000,00 PLN – rozliczona zgodnie z przeznaczeniem. Rozliczenie
rzeczowo-finansowe zadania zostało złożone w ministerstwie i przyjęte bez zastrzeżeń oraz zatwierdzone przez
Ministerstwo na kwotę 49.252,87 PLN w dniu 19.02.2021r.
c. „Organizacja zajęć sekcji sportowych” w wysokości 60 000,00 PLN – rozliczona zgodnie z przeznaczeniem. Rozliczenie
rzeczowo-finansowe zadania zostało złożone w ministerstwie i przyjęte bez zastrzeżeń oraz zatwierdzone przez
Ministerstwo w dniu 19.02.2021r.
d. „Organizacja imprez sportowych” w wysokości 60.000,00 PLN – rozliczona zgodnie z przeznaczeniem. Rozliczenie
rzeczowo-finansowe zadania zostało złożone w ministerstwie i przyjęte bez zastrzeżeń oraz zatwierdzone przez
Ministerstwo na kwotę 56.100,90 PLN w dniu 19.02.2021r.

3.
a.

b.

Dotacje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Projekt pod nazwą „Polska Liga Bocci 2020 – Puchar Polski Boccia Open i Finał Mistrzostw Polski w Bocci” w wysokości
294.000,00 PLN. W związku z występującą epidemią wirusa Sars-Cov2 w roku 2020 nie odbyły się wszystkie zaplanowane
zawody. Większość zaplanowanych zawodów została przesunięta na rok 2021.
Projekt pod nazwą „Ogólnopolski system treningów w dyscyplinie paraolimpijskiej BOCCIA – sportu zawodników z ciężkimi
dysfunkcjami narządu ruchu (BOCCIA 2020) w kwocie 413.000,00 PLN. Grant pod nazwą „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja
społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” na kwotę 24.192,00 PLN. Rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania
zostało złożone i zatwierdzone na kwotę 24.192,00 PLN.

UWAGI O FINANSOWANIU ZWIĄZKU:
Żadna instytucja nie dofinansowuje całości naszych zadań. PFRON i Ministerstwa Sportu (MS) dofinansowują projekty w ok. w 80 %.
Czyli 20 % ( np. część kosztów noclegów i wyżywienia ) musimy sami sfinansować . Ponieważ PZBocci nie prowadzi działalności
gospodarczej i na pozyskał, niestety sponsorów np. spółek skarbu państwa, niezbędny jest udział środków własnych, inaczej mówiąc
„opłaty startowe” na zawody. Uzyskanie dofinansowania szkolenia w kilkunastu organizacjach jest także naszym sukcesem choć
żałujemy, że nie może dotyczyć wszystkich członków. Startujemy w konkursach PFRON lub MS gdzie jest niesamowicie duża
konkurencja. Dlatego nasze aplikacje muszą być ograniczone co do ilości beneficjentów tak aby osiągnąć wymagane „Wskaźniki” na
poziomie dającym szanse „pokonania” w konkursie innych wnioskodawców. Bierzemy pod uwagę także to, że każda z
dofinansowywanych organizacji w naszych projektach musi spełniać wyśrubowane wymagania co do liczby szkolonych zawodników,
kadry trenerskiej , godzin zajęć itp. Jeszcze większym wyzwaniem dla uczestników tego programu jest obowiązek sprawozdawczy
powiązany np. systematycznym udostępnianiem dokumentacji prowadzonych zajęć do systemu EGW / PFRON ( Ewidencja Godzin
Wsparcia). Osobnym problemem jest aplikowanie o dofinansowanie dla reprezentacji narodowej. Składamy wnioski do Departamentu
Sportu Wyczynowego MS o dofinansowanie realizacji zadania z udziałem środków finansowych FRKF (Fundusz Rozwoju Kultury
Fizycznej) na ”Przygotowania do igrzysk paraolimpijskich w Bocci”. Mówiąc inaczej są to zadania szkoleniowe i startowe wyłącznie dla
kadry narodowej ukierunkowane na zdobycie kwalifikacji do Igrzysk Paraolimpijskich. W tym zadaniu musimy się rozliczać z zakładanych
celów sportowych, które nie zawsze udaje się osiągnąć . Po 4 latach realizacji programu niestety nie zdobyliśmy kwalifikacji do Igrzysk,
co zapewne jeszcze niżej usytuuje Boccię w programie dofinansowania sportów paraolimpijskich.
Podsumowując - pozyskiwanie dofinansowania naszej działalności jest bardzo trudne, odbywa się w warunkach dużej konkurencji , a
ponieważ na rezultaty konkursów zwykle musimy czekać do marca lub kwietnia - nigdy nie mamy pewności czy w ogóle będzie można
działać do końca roku, co znacząco destabilizuje ciągłość programów .
Bez dofinansowań MS i PFRON nie byłby możliwe starty naszych organizacji w zawodach Polskiej Ligi Bocci, starty międzynarodowe
i szkolenie zawodników na takim poziomie jak obecnie. Korzyści dla nas są oczywiste. Należy uwzględnić fakt, że w sporcie osób
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pełnosprawnych zawodnicy, ich rodzice, najczęściej poprzez kluby same finansują noclegi , wyżywienie i inne pozycje budżetu w
zawodach i w szkoleniu.
Osobną branżą naszej działalności ( najczęściej we współpracy z poznańskim ”Startem”) są turnieje międzynarodowe organizowane
w Poznaniu. Ich finansowanie nie jest problemem ponieważ oparte jest wyłącznie na opłatach startowych i ewent. wsparciu lokalnego
samorządu lub instytucji państwowych..
PROMOCJA , MEDIA , PRZEPŁYW INFORMACJI :
Przepływ informacji pomiędzy ośrodkami Bocci w Polsce oraz promocję dyscypliny zapewniają: portal www.polskaboccia.pl oraz
Facebook https://www.facebook.com/bocciapolska dedykowane wyłącznie Bocci (także https://www.youtube.com/user/startpoznan).
Zawierają m.in. uaktualniane w sposób ciągły informacje o zawodach, przepisy i materiały szkoleniowe . 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.

KONTROLE :
Funkcje kontrolne w Związku sprawowała Komisja rewizyjna . Poza Komisją w 2020 roku firma zewnętrzna przeprowadziła w Związku
audyt za rok 2019 z wynikiem pozytywnym. Audyty mamy obowiązek przesyłać do MS / od 2021 do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
narodowego i Sportu.
DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA 2020 :

L.P.

TERMIN

MIEJSCE

LICZBA OSÓB
BIORĄCYCH UDZIAŁ
W WYDARZENIU

FINANSOWANIE

10 zawodników oraz 4
asystentów/zawodników
i 8 osób
towarzyszących .

ZREALIZOWANO
ze środków MS/FRKF

100

ZREALIZOWANO
ze środków PFRON

STARTY GŁÓWNE (IP, MŚ, ME)
Zawody międzynarodowe

1

10-13
września

Havířov w Czechach

Międzynarodowe zawody Czech
23 Boccia Tour 2020,
International w.
Zawody krajowe

1

24-28
września

Konopiska

Eliminacje do Mistrzostw Polski Polska Liga Bocci
Doszkalanie kadry szkoleniowej

1

10-13 grudnia

Wągrowiec

Kurs doszkalający kadry
szkoleniowej

14 szkoleniowców, 2
zawodników i 4
prelegentów

ZREALIZOWANO
ze środków własnych i
MS/FRKF

Zgrupowania
1

3-17 lipca

Wągrowiec

Zgrupowanie kadry Polski . W
zgrupowaniu udział wzięło

9 zawodników, 4
asystentów/zawodników
7 osób towarzyszących

ZREALIZOWANO
ze środków ze środków
MS/FRKF oraz środków
własnych

5

2

30 listopada –
6 grudnia

Wągrowiec

Zgrupowanie kadry Polski . W
zgrupowaniu udział wzięło

9 zawodników, 4
asystentów/zawodników
8 osób towarzyszących

ZREALIZOWANO
ze środków ze środków
MS/FRKF oraz środków
własnych

Zajęcia stałe w programach PFRON I MS
1

2

01.01-31.12

Poznań, Bielsko-Biała,
Konopiska, Zielona
Góra

Organizacja zajęć sekcji
sportowych- treningi bocci

40

REALIZOWANO
ze środków MS/FRKF

01.04 - 31.12

Zamość, Zielona Góra,
Rudzica, Głogów,
Warszawa, Kielce,
Kraków, Poznań,
Owczegłowy

Ogólnopolski system treningów w
dyscyplinie paraolimpijskiej
BOCCIA

60

REALIZOWANE
ze środków PFRON

2

REALIZOWANO
ze środków MS/FRKF

Stypendia MS
1

styczeńsierpień

2 zawodników

Stypendium sportowe dla
członków kadry narodowej
/podstawa start ME 2019

Komentarz do działalności w roku 2020
Z powodu pandemii wystąpiły istotne zakłócenia procesu szkolenia , które zmusiły Związek do przesunięcia wszystkich
planowanych zadań z pierwszego na drugie półrocze 2020.
Korekty obejmowały zmiany w zakresie merytorycznym i finansowym dotychczasowego programu PZBocci. Środki
finansowe przesunięto ze startów międzynarodowych na zaplanowane w kraju dwa zgrupowania i jedno doszkalanie. Pierwsze
zgrupowanie odbyło się zgodnie z planem w dn. 3-17 lipca drugie zgrupowanie zrealizowano zgodnie z planem w dn. 30 listopada - 6
grudnia . Doszkalanie kadry zrealizowano zgodnie z planem w terminie 10 -13 grudnia . Z powodu odwołania jedynego w kalendarzu
BISFed na rok 2020 rankingowego turnieju międzynarodowego środki przesunięto na zawody międzynarodowe w Havirovie , w których
kadra wystartowała w dn. 10-13.września . Zgodnie z planem opłacono składkę do organizacji międzynarodowej (BISFed) i narodowej
(PKPar). Z ujętych w kalendarzu 5 turniejów Polskiej Ligi Bocci finansowanych przez PFRON, warunki pandemiczne pozwoliły tylko
na organizację pierwszego turnieju w dn. 24-28 września, zaległe turnieje przeniesiono za zgodą PFRON na I półrocze 2021. Zmieniony
plan finansowy umożliwił rozszerzenie kadry narodowej A o kadrę B . Zaplanowano jej 14 osobowy skład (10 zawodników i 4
asystentów/zawodników wobec planowanych pierwotnie 3 zawodników i 2 asystentów/zawodników).

Treningi
Epidemia wymusiła zmiany w procesie treningowym . Przez większość roku zawodnicy realizowali treningi zdalne , które obejmowały
zróżnicowane, zindywidualizowane zadania dostosowane do dysfunkcji i specyfiki klasy sportowej (BC1, BC2, BC3 i BC4) . Do
treningów klubowych w normalnych warunkach powrócono we wrześniu. Od października w związku z drugą fala pandemii, niektórzy
zawodnicy musieli powrócić do treningów domowych . Zawodnicy zostali zobligowani do udziału, w miarę możliwości w konkursie zadań
„ Polska Boccia Trening Online” na portalu FB Polskiej Bocci
 Licencje trenerskie , zawodnicze
Obowiązywał „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.
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Do grudnia 2020 roku przyznano 94 licencje zawodnicze i 46 instruktorskich ( III i II klasy) . Proces przyznawania dalszych licencji ,
szczególnie zawodniczych jest w toku. W 2019 roku odbyło się szkolenie grupy kandydatów na II stopień instruktorski ( lub trenerski –
taka opcja uprawnień jest obecnie przedmiotem współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych ).
 Klasyfikacja Medyczna
Za klasyfikację medyczną w kraju odpowiada Komisja Klasyfikacji Medycznej. Komisja powołuje panele klasyfikacyjne pośród grupy
Narodowych Klasyfikatorów Medycznych Bocci. Panele nadają klasy krajowe. Boccia jest jedną z niewielu dyscyplin sportu
paraolimpijskiego w Polsce z prawidłowo skonstruowanym i działającym systemem klasyfikacji medycznej. Klasyfikacje
międzynarodową prowadzą panele BISFed.
W grudniu 2020 r. w 26 organizacjach PZBocci sklasyfikowanych medycznie było :
- 169 zawodników z klasyfikacją krajową
w tym
15 zawodników z klasyfikacją międzynarodową

Na system rozgrywek „Polskiej Bocci” składają się obok „rankingowej” Polskiej Ligii Bocci także turnieje organizowane przez członków
Związku. W 2020 roku większości tych turniejów nie realizowano z powodu pandemii .

Kadra narodowa i starty w zawodach
Zaplanowane działania dot. kadry na okres 1stycznia – 31 grudnia 2020 zostały zaplanowane zgodnie z umową z MS FRKF -NR
2020/0042/3287/SubC/DSW " Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 Przygotowania do igrzysk paraolimpijskich w BOCCI".
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1. Skład kadry:



Polacy w światowym rankingu BISFed - porównanie 2017/2018/2020 * :
27 Grudzień 2018
Klasa

Nazwisko, imię
zawodnika

1 Marca 2020

Miejsce
rankingu

Zawodn..
sklasyfik

Awans

Miejsce
rankingu

Zawodn..
sklasyfik

Awans

+5

33

117

+2

68

117

- 16

1

BC1

Koza Kinga

35

135

2

BC1

Lamch Wojciech

52

135

3

BC2

Barszczyk Patryk

44

180

+5

84

159

-40

4

BC2

Urbański Mateusz

20

180

+13

26

159

-6

5

BC2

Wesołek Marta

66

180

-4

118

159

-52

6

BC3

Iskrzycki Damian

9

169

+3

27

154

-18

7

BC3

Owczarz Edyta

50

169

+54

26

154

+24

8

BC3

Bednarek Zbigniew

132

169

138

154

-6

9

BC4

Janowski Andrzej

47

149

+3

82

142

-35

BC
1/2
BC3

Team drużyna

18

43 druż.

+1

29

39 druż.

-11

Para BC3

15

38 par

+5

12

40 par

+3

*Ranking światowy został zamrożony z dniem 1 marca 2020 w związku z epidemia Covid i odwołaniem zawodów w 2020
roku
2.

Realizacja zadań kadry

Zawodnicy kadry A trenowali przec. 3-4 godzin dziennie, kadry B 2-3 godzin dziennie.
ZGRUPOWANIE nr 1 :
Zgodnie z planem w dniach 3 - 17 lipca 2020 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Wielspin w Wągrowcu zorganizowano
zgrupowanie kadry Polski . W zgrupowaniu udział wzięło 9 zawodników, 4 asystentów/zawodników oraz 7 osób towarzyszących .
Zgrupowanie rozpoczęto wykonaniem wszechstronnych testów. Testy wykazały u zawodników braki kondycyjne, obniżenie wydolności
itp. spowodowane prowadzeniem kilkumiesięcznych treningów zdalnych w sytuacji epidemii Covid19 . Dla każdego z zawodników
zastosowano zindywidualizowany program w celu podniesienia sprawności psycho - motorycznej z uwzględnieniem ograniczeń
generowanych przez niepełnosprawność , doskonalenia elementów technicznych gry ( budowania kontroli kierunku, siły , celności rzutu
itp.) oraz elementów taktycznych. Program obejmował także ćwiczenia prowadzone przez fizjoterapeutów . Ponadto zawodnicy
pracowali z psychologiem sportowym. Końcowe testy oraz obserwacja potwierdziły osiągnięcie założonych celów. Uczestnicy
zobowiązani byli, aby przed przyjazdem zaznajomić się, a w trakcie zgrupowania przestrzegać „Wytyczne Polskiego Związku Bocci dla
uczestników zgrupowania sportowego w czasie epidemii Covid-19.
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ZAWODY MIĘDZYNARODOWE :
W dn. 10-13 września kadra wystartowała zgodnie z planem w międzynarodowych zawodach Czech 23 Boccia Tour 2020, International
w Havířovie w Czechach. Były to jedyne w sezonie dostępne dla nas zawody międzynarodowe ponieważ kalendarz BISFed z powodu
pandemii został całkowicie anulowany. W konkurencjach indywidualnych BC1, BC2, BC3 i BC4 , w parach BC3 i BC4 oraz w drużynie
BC1/BC2 wystartowało zgodnie z planem łącznie 10 zawodników oraz 4 asystentów/zawodników i 8 osób towarzyszących . W każdej
kategorii rozgrywek indywidualnych Polacy znaleźli się na podium. Pierwsze miejsca zdobyli : Edyta Owczarz z asystentką Krystyną
Owczarz - BC3 oraz Wojciech Lamch w BC1 . W grze par BC3 Damian Iskrzycki z asystentem Dariuszem Borowskim / Edyta Owczarz
z asystentką Krystyną Owczarz zdobyli 1 miejsce prezentując wysoki poziom przygotowania oraz formy. W grze par BC4 Dominik
Walczyk / Andrzej Janowski, uzyskali 1 miejsce wykazując się bardzo dobrymi umiejętnościami komunikacji w zespole oraz celnością
i precyzją rzutów. W rozgrywkach drużynowych BC1/BC2 Kinga Koza / Wojciech Lamch / Damian Matoga / uzyskali 3 miejsce .
Damian Matoga z powodu nagłego pogorszenia się stanu zdrowia nie mógł dokończyć rozgrywek – zastąpił go zawodnik spoza kadry.
Ogólna ocena startów :
W kategoriach indywidualnych, par BC3, par BC4 oraz rozgrywkach drużynowych BC1/BC2 Polacy zajmowali miejsca na podium co
świadczy o wysokiej formie sportowej. Zawodnicy są świadomi błędów i bardzo zdeterminowani, aby je skorygować. Po
zintensyfikowaniu startów międzynarodowych, zgrupowań i przy należytych nakładach finansowych zawodnicy bardzo dobrze rokują.
ZGRUPOWANIE nr 2 :
Zgodnie z planem w dniach 30 listopada – 6 grudnia 2020 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Wielspin w Wągrowcu
zorganizowano drugie zgrupowanie kadry Polski . W zgrupowaniu udział wzięło 9 zawodników, 4 asystentów/zawodników oraz 8 osób
towarzyszących . Cele : zwiększenie umiejętności zawodników - podnoszenie sprawności psycho – motorycznej, doskonalenie
elementów taktycznych i technicznych gry;, weryfikacja postępów wypracowanych podczas treningów zdalnych ; podnoszenie
kwalifikacji kadry szkoleniowej ; doskonalenie elementów technicznych gry (budowanie kontroli kierunku, siły i celności rzutu, atak,
obrona itp.); selekcja zawodników
Zawodników podzielono ze względu na klasę startową na dwie grupy treningowe. Podziału dokonano ze względu na chęć zachowania
bezpieczeństwa w związku z wirusem Covid-19 oraz dla ułatwienia przeprowadzania treningów różnych klas. Zgrupowanie rozpoczęło
się wykonaniem testów zawodników. Dla każdego z zawodników zastosowano zindywidualizowany program w celu podniesienia
sprawności psycho - motorycznej z uwzględnieniem ograniczeń generowanych przez niepełnosprawność, doskonalenia elementów
technicznych gry (budowania kontroli kierunku, siły , celności rzutu itp.) oraz elementów taktycznych.
Uczestnicy wzięli udział w
szkoleniu online Akademii Trenerskiej pt. „Zdrowie zawodnika”, które obejmowało m.in. strategie treningowe, żywieniowe i behawioralne
prawidłowego stosowania metod i środków regeneracji) oraz przedstawiało aktualne zalecenia żywieniowe wspomagające zapobieganiu
Covid-19. Zastosowano odnowę biologiczną w formie zabiegów rehabilitacyjnych prowadzonych przez wykwalifikowany personel
ośrodka. Końcowe testy oraz obserwacja potwierdziły osiągnięcie założonych celów. Uczestnicy zobowiązani byli, aby przed przyjazdem
zaznajomić się, a w trakcie zgrupowania przestrzegać „Wytyczne Polskiego Związku Bocci dla uczestników zgrupowania sportowego
w czasie epidemii Covid-19.
KURS DOSZKALAJĄCY :
Ostatnim zrealizowanym w 2020 roku, zgodnie z planem zadaniem był: Kurs doszkalający kadry szkoleniowej PZBocci zorganizowany
w dn. 10-13 grudnia w ORW Wielspin w Wągrowcu. Udział wzięło 14 szkoleniowców, 2 zawodników i 4 prelegentów.
Cele : podniesienie kwalifikacji kadr szkoleniowych Bocci z uwzględnieniem charakterystycznych dla dyscypliny ograniczeń sposobów
i środków treningowych.
Efekty szkolenia : zwiększenie wiedzy z zakresu wybranych problemów psychologii, medycyny , dietetyki i pedagogiki ; doskonalenie
umiejętności konstruowania programu treningowego ; nabycie umiejętność przygotowania warsztatu i sposobów prowadzenia zajęć
dla klasy BC1 ; poprawa gry reprezentantów klasy BC1 uczestniczących w kursie z przeniesieniem doświadczeń do pozostałych
zawodników tej klasy.
Ramowy program objął : Wykłady i warsztaty prowadzone przez czterech specjalistów ; Lekarza sportowego, Psychologa sportu,
dietetyka i pedagoga specjalnego; Praktyczne zajęcia z zawodnikami BC1; Panele dyskusyjne .
Uczestnicy zobowiązani byli przed przyjazdem do zaznajomienia się, a w trakcie kursu do przestrzegania „Wytycznych Polskiego
Związku Bocci dla uczestników kursu szkoleniowego w czasie epidemii Covid-19
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3. Realizacja zadania opłata składki do organizacji międzynarodowej i krajowej
PZBocci jest członkiem pełnym BISF ( Międzynarodowej Federacji Sportowej Bocci) oraz Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego opłacono obowiązkową składkę BISFed w wysokości 4.395,60 PLN (850,00 GBP) ze środków MS FRKF oraz składkę PKPar w
wysokości 1000,- z opłat członkowskich .
4. Realizacja zadanie stypendia sportowe MS
Ministerstwo Sportu przyznało w 2019 roku stypendia sportowe na okres od 1.10.2019 do 30.09.2020 dla Edyty Owczarz i Damiana
Iskrzyckiego, którzy spełnili wymogi dot. możliwości ubiegania się o stypendium sportowe MS dla członków kadry narodowej startując
w Mistrzostwach Europy w Bocci,.2019 w Sewilli gdzie zajęli w rywalizacji indywidualnej w grupie BC3 Edyta Owczarz - 5 miejsce,
Damian Iskrzycki - 8 miejsce .
5.

Inne działania : Praca sztabu szkoleniowego kadry paraolimpijskiej

Kadra trenerska liczyła 8 szkoleniowców i 9 osób współpracujących – większość jest instruktorami sportu ze specjalnością Boccia z
wieloletnią praktyką szkoleniową, 4 osoby mają uprawnienia narodowych klasyfikatorów medycznych a część z nich sędziów. W
większości są związani pracą zawodową ze środowiskiem osób z MPD (Mózgowym Porażeniem Dziecięcym ) . Trenerem głównym
kadry był Mieczysław Nowak. Z braku środków wszyscy zadania związane z przygotowaniami do Igrzysk Paraolimpijskich wykonywali
społecznie .
6. Antydoping
Związek bieżąco monitorował kwestie zażywanych leków przez reprezentantów wysyłając zestawienia leków poszczególnych
zawodników do Pogotowania Antydopingowego POLADA. W jednym przypadku – u zawodnika z powodu leczenia szpitalnego i przebytej
terapii wystąpiono o TUE do Komitetu Antydopingowego BISFed .


Podsumowanie roku 2020 :

Zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania finansowane z FRKF MS objęte umową i aneksami do niej
warunków epidemii Covid19.

z dostosowaniem do

Walne zgromadzenia , zarząd


13 lipca 2020 w Wągrowcu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Bocci . Przedmiotem zgromadzenia
było zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności PZBocci za 2019 .



Zarząd PZBocci obradował w dniach 21 kwietnia, 28 sierpnia i 28 grudnia przyjmując łącznie 7 uchwał . Posiedzenia zarządu
organizowane były zdalnie w związku z pandemią wirusa Covid19.

FUNKCJONOWANIE BIURA ZWIĄZKU :
Po zmianach struktury „Polskiej Bocci” związanych z rozwiązaniem się PFBN i przejściem większości organizacji pod skrzydła PZBocci
znaleźliśmy się na takim poziomie organizacyjnym z planowaniem, aplikowaniem, realizacją i rozliczaniem zadań państwowych, że
bez sprofesjonalizowanej pracy biura Zarządu, Związek nie mógłby funkcjonować. Jak obszerne są obowiązki Związku sportowego
najlepiej opisuje 140 stronicowy
„Kodeks Dobrego Zarządzania MSiT dla Polskich Związków Sportowych ”
https://www.msit.gov.pl/pl/batony/67,Kodeks-Dobrego-Zarzadzania-Dla-Polskich-Zwiazkow-Sportowych.html.
Prowadzimy pełną
księgowość, poza kontrolą wewnątrzzwiązkową Komisji Rewizyjnej mamy obowiązek poddawania się corocznemu zewnętrznemu
audytowi. Związek otrzymuje na obsługę organizacyjną tzw. „koszty pośrednie” przypisane do programów finansowanych przez MS
i PFRON. Stanowią one tak nikły procent ponoszonych kosztów, że Biuro Związku funkcjonuje sprawnie wyłącznie dzięki
wykorzystaniu zasobów poznańskiego „Startu”, którego pracownicy w większości społecznie wykonują prace jakie w innych Związkach
Sportowych zlecane są płatnym fachowcom.
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Czym zajmuje się biuro, jakie są główne obszary jego działania?
1.
Organizacja systemu szkolenia ( upowszechnianie ,wyczyn) :
- „upowszechnianie” - w tym zarządzanie i organizacja systemu stałych treningów na terenie całej Polski w ramach środków na
upowszechniania MS oraz systemu współzawodnictwa
- „wyczyn” - zarządzanie i organizacja współzawodnictwa dla 25 organizacji członkowskich w całej Polsce w ramach środków
FRKF MS w tym:
o turniejów eliminacyjnych do Mistrzostw Polski - Polska Liga Bocci ( z 3/4 turniejami w sezonie i systemem rankingowym).
o Organizacja Mistrzostw Polski
o zarządzanie systemem szkolenia, rozgrywek i przygotowań do IP. Wyłanianie kadry narodowej i organizacja startów
reprezentacji narodowej w zawodach objętych światowym rankingiem BISFed – podstawy kwalifikacji do IP ( przec. 4 razy
w roku
o starty w Europie i na innych kontynentach
o Organizacja zgrupowań i obozów sportowych i kursów doszkalających
o obsługa stypendiów.
Poza tym z innych środków finansowych PZBocci w oparciu o współpracę ze „Startem”- Poznań organizuje Turnieje Międzynarodowe corocznie od 2013 roku, w tym wysokiej rangi turnieje światowego rankingu BISFed ( World lub Regional Open - odpowiedniki Pucharów
Świata lub Europy).
2.
Prowadzenie systemu kursów i szkoleń ( w tym międzynarodowych):
- instruktorskie, trenerskie,
- sędziowskie,
- klasyfikatorów medycznych .
3.
Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł publicznych i niepublicznych (MS, PFRON i in.)
- sporządzanie aplikacji do w.wym. instytucji ,
- sporządzanie sprawozdań finansowo-merytorycznych.
4.
Promocja Bocci jako bardzo specyficznego i skrajnie trudnego w organizacji sportu skierowanego do osób z zaburzeniami
centralnego układu nerwowego tj. z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPD), zanikami mięśniowymi lub uszkodzeniem obwodowego
układu nerwowego. Zawodnicy Bocci należą do grupy Sportowców Wymagających Wysokiego Wsparcia ( wg. ang. definicji IPC ASHSN) w większości czynności życiowych w tym samoobsługowych a także w szkoleniu i grze.
5.
Wykonywanie wszystkich prac administracyjnych związanych z funkcjonowaniem PZBocci. Poza w.wym. wymienionymi zdaniami
realizujemy także :
- prowadzenie pełnej księgowości .
- prowadzenie systemu licencji sportowych .
- prowadzenie systemu klasyfikacji medycznej .
- obsługa stypendiów MS
- inne działania statutowe - organizację walnych zebrań, organizację prac kilku komisji , udział w posiedzeniach zarządu
PKPar , zjazdach PKPar i, BISFed
- utrzymywanie korespondencji - maile, komunikatory, telefony, poczta itp.
- obsługę portalu www/ Facebook .
- wypełnianie ankiet, statystyk itp.
- bliska współpraca ze Światową Federacją Sport. Bocci /BISFed , PKPar, POLADA , Instytutem Sportu.
Struktura organizacyjna biura:
Prezes, wiceprezes, dyrektor sportowy , księgowa i zespół administrujący – pracują razem.
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Z wyjątkiem księgowej i koordynatora poszczególnych zadań ( PFRON i MS) (z minimalnym wynagrodzeniem)
SPOŁECZNIE
- nie posiadamy działów
- nie posiadamy innych struktur
- korzystamy z pomieszczeń i urządzeń użyczonych nieodpłatnie przez „Start” Poznań

pracujemy

ANALIZA SWOT* PZBocci :
* Analiza SWOT jest narzędziem pomocnym w przeprowadzeniu rzetelnej i wszechstronnej samoceny organizacji oraz kontekstu, w
którym organizacja funkcjonuje. Analiza określa mocne i słabe strony , szanse i zagrożenia
MOCNE STRONY:
•
Boccia jest najszybciej rozwijającą się dyscypliną paraolimpijską w świecie i także w Polsce.
•
Doświadczenia, rozwiązania organizacyjne, metody szkoleniowe i procedury wypracowane przez ponad 25 lat
rozwijania Bocci w Polsce, zwłaszcza :
• 26 zrzeszonych organizacji PZBocci w całym kraju , obejmuje stałymi treningami ok. 250 zawodników w tym 88
zawodników z licencjami uprawniającymi do startu w Polskiej Lidze Bocci, sklasyfikowanych medycznie 114
zawodników - posiadają oni narodową klasyfikację medyczną, w tym 15 zawodników posiada międzynarodową klasę
BISFed, ok 150 zawodników pozostaje do sklasyfikowania, aktywnie pracuje ponad 50 instruktorów Bocci, w tym 45 z
licencjami i ok. 60 sędziów.
• od 2010 roku organizacja systemu Polskiej Ligii Bocci z eliminacjami i finałem Mistrzostw oraz dużych imprez
międzynarodowych w Polsce (Boccia World Open Championships 2015, PolskaBoccia 2016, BISFed Regional Open
Poznań 2017, BISFed 2018 Poznań Boccia Regional Open)
•
Dobra współpraca z Międzynarodową Federacją Sportowa Bocci – BISFed oraz z przedstawicielami organizacji
innych państw, w tym w ramach programów EU Erasmus +Sport
•
Solidna pozycja Związku w strukturach Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
•
Wyraźnie i stale rosnący poziom sportowy w Polskiej Lidze Bocci i polskich zawodników we współzawodnictwie
międzynarodowym ( regularny wzrost pozycji w ranking światowym BISFed ).
•
Dobrze funkcjonujące i stale rozwijające się narzędzia komunikacji społecznej (social media,www.)
•
Głębokie zaangażowanie zespołu osób współpracujących z Polskim Związkiem Bocci ( organizatorzy , instruktorzy,
sędziowie, wolontariusze)
•
Intensywny proces doszkalania kadry instruktorskiej i zawodników z zaangażowaniem światowych autorytetów
•
Technologia :
Dostęp do sprzętu sportowego Bocci w Polsce ( bardzo szeroka oferta rynkowa)
System wynikowy ( software) z wyświetlaniem na monitorach LCD
•
Branding ( zunifikowana i dostępna dla wszystkich chętnych identyfikacja wizualna Związku i marki „Polska Boccia”,
gotowe od użycia - nośniki identyfikacji ( banery, roll -upy , ściany reklamowe, piny, ulotki, prezentacje itp.)
•
Promocja we własnych social mediach
SŁABE STRONY:
•
Dysproporcje w poziomie szkolenia wśród organizacji członkowskich
•
Oparcie większości działań na pracy społecznej , brak zetatyzowania kluczowej kadry instruktorskiej i
menadżerskiej spowodowany niskimi dofinansowaniami
•
Zbyt niskie do potrzeb dofinansowanie, zwłaszcza programu szkoleniowego reprezentacji narodowej utrudniające
sprofesjonalizowanie szkolenia co przekłada się na trudności w zakwalifikowaniu do Igrzysk Paraolimpijskich.
•
Zbyt niskie zaangażowanie mediów i sponsorów w Boccię w Polsce
SZANSE:
•
Wzrost wśród społeczeństwa zainteresowania tematyką sportu paraolimpijskiego i Boccią , zwłaszcza w wymiarze
sportu powszechnego , co przekłada się na lawinowy wzrost ilości imprez integracyjnych Bocci organizowanych
w całym kraju .
•
Rozwój nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych (social media, www. itd.)
•
Rozbudowa infrastruktury sportowej przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
•
Wzrost współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz instytucjami działającymi w obszarze sportu
paraolimpijskiego
•
Efektywne wykorzystanie potencjału sportowego najlepszych polskich zawodników
•
Efektywne wykorzystanie potencjału organizacyjnego Polskiego Związku Bocci
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ZAGROŻENIA:
•
Uzyskiwanie niewystarczającego finansowania ze środków publicznych oraz wsparcia sponsorskiego
•
Stereotyp sportu osób z niepełnosprawnościami jako formy rehabilitacji, a nie sportu wyczynowego
•
Niska świadomość możliwości wynikających z zastosowania marketingu sportowego wśród potencjalnych
sponsorów i partnerów.

Za Zarząd PZBocci

Beata Dobak-Urbańska
Wiceprezes

Romuald Schmidt
Prezes

Polski Związek Bocci / Polish Boccia Association
ul. Zacisze 2 60-831 Poznań POLAND
office@polskaboccia.pl | www.polskaboccia.pl | http://facebook.com/bocciapolska
tel/fax +48 61 8483-198, 8411-059 | NIP: 781 19 11 549 | KRS: 0000562858
Santander Bank Polska S.A. 41 1090 1476 0000 0001 3303 1271
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