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S P R A W O Z D A N I E 

z działalności POLSKIEGO ZWIĄZKU BOCCI 
w roku 2021 

 

 

STRUKTURY 

  
1. Organizacje zrzeszone  : 
 

 
 

Organizacje zrzeszone 

Nr Nazwa , adres www.@ Logotyp 

1 Stowarzyszenie Sportowo-
Rehabilitacyjne „Start”  
Zacisze 2,  60-831 Poznań 

start@start.org.pl 
www.start.org.pl 

 
 

2 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży z Porażeniem 
Mózgowym „Żurawinka” 
Żurawinowa 5/7,  61 455 Poznań 

zurawinka@zurawinka.pl 
www.zurawinka.pl 

 
 

3 Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym 
„Krok za krokiem” ; Aktywny 
Klub Sportowy Osób 
Niepełnosprawnych 
Peowiaków 6a, 22-400 Zamość 

kliare@poczta.onet.pl 
www.krokzakrokiem.org.pl 

https://www.facebook.com/pages/ 
category/Community/AKSON-

1440489149536897/ 

 
 

4 Zrzeszenie Sportowo-
Rehabilitacyjne „Start”  
Urszuli 14, 65-147 Zielona Góra 

zsr@start.zgora.pl 
www.start.zgora.pl 

 
 

5 Integracyjne Centrum Sportu i 
Rehabilitacji „Start” 
Al. Piłsudskiego 22, 20 – 011 
Lublin 

icsirstart@interia.pl 
https://www.facebook.com/icsirstart/ 

 
  

6 Stowarzyszenie „Klub 
Integracyjny”  
 W Nowym Sączu 
Jagiellońska 18, 33-300 Nowy 
Sącz 

tomekbaliczek@poczta.onet.pl 
www.klubintegracyjny.pl 

 

7 „Baranek” Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju i Aktywizacji 

kgromanowska@baranek.org 
www.baranek.org 

 
 

mailto:start@start.org.pl
http://www.start.org.pl/
mailto:zurawinka@zurawinka.pl
http://www.zurawinka.pl/
mailto:kliare@poczta.onet.pl
http://www.krokzakrokiem.org.pl/
https://www.facebook.com/pages/
mailto:zsr@start.zgora.pl
http://www.start.zgora.pl/
mailto:icsirstart@interia.pl
https://www.facebook.com/icsirstart/
mailto:tomekbaliczek@poczta.onet.pl
http://www.klubintegracyjny.pl/
mailto:kgromanowska@baranek.org
http://www.baranek.org/
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Społecznej Sołectwa 
Owczegłowy 
Sosnowa 11, 64-610 Owczegłowy 

8 Klub Sportowy Inwalidów 
”Start” Szczecin 
ul. Litewska 20, 71-344 Szczecin 

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

 
9 Integracyjny Klub Sportowy 

”Zieloni” Zielona Góra 
os. Śląskie 7A/1, 65-947 Zielona 
Góra 

brygida109@interia.pl 
 ikszieloni.zgora@interia.pl 

www.zieloni.zgora.pl 
 

10 Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych Ruchowo  
Ich Rodzin i Przyjaciół 
„Prometeus” 
ul. Towarowa 2, 42-274 Konopiska 

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

 

11 Fundacja Szkoła bez Barier na 
Rzecz Edukacji Dzieci i 
Młodzieży ze Sprzężonymi 
Niepełnosprawnościami w 
Krakowie (Boccia Kraków Klub) 
Dobczycka 20, 30-620 Kraków 

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

 

 

12 Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji 
”Start” w Kielcach 
Hugo Kołłątaja 4, 25-714 Kielce 

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

 
13 Podlaskie Stowarzyszenie 

Sportowe Osób 
Niepełnosprawnych ”Start”  
w Białymstoku 
Włókiennicza 4, 15-465 Białystok 

starbialystok@gmail.com 
www.start.bialystok.pl 

 
 

14 Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo 
– Rehabilitacyjne „Start” w 
Bielsku-Białej 
Al. Armii Krajowej 316, 43-309 
Bielsko-Biała 

iskrzycki.d@gmail.com 
 startbielsko@gmail.com 

http://www.start.bielsko.pl/ 
  

15 Integracyjne Stowarzyszenie 
Sportowe „Start” w Wejherowie 
Gdańska 30, 84-200 Wejherowo 

startwejh@wp.pl 
www.startwejherowo.pl 

 
16 Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl  

we Włoszczowej 
Nieznanowice 15, 29-100 
Włoszczowa 

kontakt@sprawniejsi.pl 
www.sprawniejsi.pl 

 
17 Stowarzyszenie Rodzin i 

Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych „Dar Serca”  
w Rędzinach 
ul. Działkowiczów 3, 42-242 
Rędziny 

radeckadorota@interia.pl 
www.darserca.net 

 

18 Wojewódzkie Stowarzyszenie 
Sportu i Rehabilitacji 
Niepełnosprawnych „Start” w 
Katowicach 
Gliwicka 150, 40-800 Katowice 

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

 

19 Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-
Sportowe „Szansa-Start 
Gdańsk” 
ul. Puszkina 8/1A, 80-233 Gdańsk 

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

 

20 Jeleniogórski Klub Sportowo-
Rehabilitacyjny „Start-Simet” 
ul. Jana Kiepury 17/31, 58-506 
Jelenia Góra 

klub.simet@gmail.com 

 

mailto:start-szczecin@post.pl
http://start-szczecin.pl/
mailto:brygida109@interia.pl
mailto:ikszieloni.zgora@interia.pl
http://www.zieloni.zgora.pl/
mailto:aprometeus@gmail.com
http://www.prometeus.b3b.pl/
mailto:renata.pisarek@gazeta.pl
http://www.szkolabezbarier.org/
mailto:andrzej.janowski@onet.pl
mailto:startkielce@gmail.com
http://www.start-kielce.com/
mailto:starbialystok@gmail.com
http://www.start.bialystok.pl/
mailto:iskrzycki.d@gmail.com
mailto:startbielsko@gmail.com
http://www.start.bielsko.pl/
mailto:startwejh@wp.pl
http://www.startwejherowo.pl/
mailto:kontakt@sprawniejsi.pl
http://www.sprawniejsi.pl/
mailto:radeckadorota@interia.pl
http://www.darserca.net/
mailto:startkatowice@poczta.onet.pl
http://www.startkatowice.pl/
mailto:biuro@szansa-gdansk.pl
http://www.szansa-gdansk.pl/
mailto:klub.simet@gmail.com
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21 Wojewódzkie Zrzeszenie 
Sportowe Niepełnosprawnych 
„Start” we Wrocławiu 
ul. Notecka 12, 54-128 Wrocław 

biuro@start.wroclaw.pl 
www.start.wroclaw.pl 

 

22 Klub Uczelniany Akademickiego 
Związku Sportowego 
Uniwersytetu Zielonogórskiego 
Prof. Szafrana 6 ; 65-516 Zielona 
Góra 

marta.dalecka@gmail.com 
www.azs.zgora.pl 

 

23 Integracyjny Klub Sportowy 
Osób Niepełnosprawnych 
(IKSON Głogów) 
ul. Bł. Luigiego Novarese 2, 62-
700 Głogów 

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

 

 
24 Klub Sportowy 

Niepełnosprawnych START 
ul. Remiszewska 14, 03-550 
Warszawa 

http://www.ksn.waw.pl/ 
ksnstartwaw@wp.pl 
h.lipowska@wp.pl 

 
25 Ludowy Klub Sportowy 

„PASJONAT”  
ul. Sportowa 1  43-331  Dankowice 

amek@bielsko.home.pl 
www.pasjonatdankowice.pl 

 
26 Stowarzyszenie START- ON 

ul. Mickiewicza 1 
83-200 Starogard Gdański 

biuro@start-on.org.pl 
www.start-on.org.pl 

 
27 Fundacja Aktywni Bez Barier 

ul. Podchorążych 33 
60-141 Poznań 

biuro@aktywnibezbarier.org 
www.aktywnibezbarier.org 

 
 
 
 
 
 
2. Członkostwo w paraolimpijskich strukturach sportowych : 
 
1. Polski Komitet Paraolimpijski                       2. BISFed - Światowa Federacja Sportowa Bocci 

                                                                                         
 
3. Partnerzy programowi :  
 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Polska Agencja 
Antydopingowa;  Instytut Sportu   
 
 
 

             
 

 
 
 
 
 

mailto:biuro@start.wroclaw.pl
http://www.start.wroclaw.pl/
mailto:marta.dalecka@gmail.com
http://www.azs.zgora.pl/
mailto:andrzej@cisi.pl
https://www.facebook.com/Iksongl/
http://www.ksn.waw.pl/
mailto:ksnstartwaw@wp.pl
mailto:h.lipowska@wp.pl
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ZESTAWIENIE DOFINANSOWAŃ DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU BOCCI W ROKU 2021 

 
1. Dotacje Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Departament Sportu Wyczynowego  
a. „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2021 roku” w wysokości 240.000,00 PLN – rozliczona 
zgodnie z przeznaczeniem.  
Rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania zostało złożone w ministerstwie, przyjęte i zatwierdzone przez MDKNiS na kwotę 230.101,34 PLN.  
 
2. Dotacje Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Departament Sportu dla Wszystkich  
a. „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 50.000,00 PLN. 
b. „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 MDKNiS na kwotę 58.608,00 PLN.  
c. „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 MDKNiS na kwotę 60.000,00 PLN. 
 
3. Dotacje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
a. Projekt pod nazwą „Polska Liga Bocci 2021 – Puchar Polski Boccia Open i Finał Mistrzostw Polski w Bocci” w wysokości 301.392,00 PLN. 
Realizacja projektu została zatwierdzona na kwotę 297.747,90 PLN. 
b. Projekt pod nazwą „Ogólnopolski system treningów w dyscyplinie paraolimpijskiej BOCCIA – sportu zawodników z ciężkimi dysfunkcjami 
narządu ruchu (BOCCIA 2021) w kwocie 540.000,00 PLN.  
 

 
 

UWAGI O FINANSOWANIU ZWIĄZKU: 

 
Mimo, że PFRON  i  MKDNiS finansowali  nasze projekty w poważnej części kosztów  to jednak ich część  musieliśmy  dofinansować sami.  
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 organizacjach   jest także 
naszym sukcesem choć żałujemy,  że nie może dotyczyć wszystkich członków. Startujemy w konkursach PFRON lub MKDNiS gdzie jest 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 MKDNiS 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. Dotychczas niestety nie zdobyliśmy kwalifikacji na  Igrzyska. Nadzieje wiążemy z bardzo udanym występem reprezentantów na 
Mistrzostwach Europy w 2021, co powinno wyżej usytuować 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  -   nie mamy pewności czy w ogóle będzie można działać do 
końca roku, co znacząco  destabilizuje ciągłość programów.  Jednak ostatecznie od wielu lat korzystamy z dobrodziejstwa wspierania naszej 
działalności przez Państwo.  Korzyści dla nas są oczywiste.  Bez wsparcia finansowego  MKDNiS  i PFRON  nie byłyby  możliwe starty naszych 
organizacji w zawodach  Polskiej Ligi Bocci, starty międzynarodowe i szkolenie zawodników na takim poziomie jak obecnie. Nie należy 
zapominać,  że w sporcie osób pełnosprawnych  zawodnicy, ich rodzice,  najczęściej poprzez  kluby  sami finansują noclegi , wyżywienie i 
inne pozycje budżetu w zawodach i w szkoleniu.  W naszym Związku dotychczas nie musieliśmy stawać przed  taką alternatywą. 
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DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA 2021 : 

 

 

 
 
 

*Ze względu na zakłócenia procesu szkolenia i organizacji zawodów wynikające z pandemii Covid19   dokonaliśmy 
korekt planowanych zadań. 
 
 
 
 

 

D A T A  

Nazwa imprezy Miejscowość Kraj Ranga/uwagi 
początek koniec 

  Konkurencje, 

skład 

1 2 3 4 5 6 7 

Zawody międzynarodowe* 
2021-11-20 2021-12-01 4 zawodn  indywid :  

1 BC1 , 1 BC2  , 2 

BC3, Para BC3 ; + 2 

operatorów 

ME /  BISFed 2021 European 

Championships  
Sewilla Hiszpania 

Mistrzostwa Europy 
Ranking Światowy 

Sfinansowano ze środków 

MDNiS/FRKF  

 

2021-09-23 

 

2021-09-27 

 Międzynarodowe zawody 

Prometeus-Cup 
Konopiska  Polska 

Zawody Prometeus Konopiska 
Pozarankingowe 

Zawody krajowe 

Polska Liga Bocci 2020 /Mistrzostwa Polski zaległe turnieje rozegrane w 2021* 

2021-02-11- 2021-02-13 
58 zawodników z 16 

klubów 

II/III Turniej Polska Liga 

Bocci / Mistrzostwa Polski 

2020 

Wągrowiec Polska 
Mistrzostwa Polski 
Ranking krajowy 

Finansow. PFRON/MKDNiS  

2021-04-01 2021-04-04 j.w. 
IV   Turniej Polska Liga Bocci 

/ Mistrzostwa Polski 2020 - 
Wągrowiec Polska j.w. 

Polska Liga Bocci / Mistrzostwa Polski 2021 

2021-06- 24 2021-06-27 
58 zawodników z 16 

klubów 

I Turniej Polska Liga Bocci 

/ Mistrzostwa Polski 2021 
Wągrowiec Polska 

Mistrzostwa Polski 

Ranking krajowy 

Finansow. PFRON/MKDNiS 

2021-09-23 2021-09-27 j.w. 
II Turniej Polska Liga Bocci 

 / Mistrzostwa Polski 2021 
Konopiska Polska j.w. 

2021-10-07 2021-10-11 j.w. 
III Turniej Polska Liga Bocci 

/ Mistrzostwa Polski 2021 
Głogów Polska j.w. 

2021-10-21 

 

2021-10-24 

 

j.,w. 
IV  Turniej Polska Liga Bocci 

/ Mistrzostwa Polski 2021 
Zamość Polska j.w. 

Zgrupowania kadry 

2021-08-14 2021-08-22 
4 zawodników + 1 

asystent 
Zgrupowanie Rudzica Polska 

Para BC3 Przygotowania do 

Mistrzostw Europy 

2021-11-12 2021-11-19 
10 zawodników + 6 

osób  
Zgrupowanie Wągrowiec Polska 

Przygotowania do 

Mistrzostw Europy 

Doszkalanie kadry szkoleniowej 

2021-11-16 2021-11-18 
15 uczestników , 

 4 wykładowców 

Prelekcje , warsztaty , 

ćwiczenia 
Wągrowiec Polska Kontynuacja cyklu od 2017 r 

Badania medyczne, diagnostyczne i  monitoringowe 

2021-11-15 2021-11-16 4 zawodników Badania Instytutu Sportu  Wągrowiec Polska Na zgrupowaniu 

   Inne zadania    

2021-01-04 2021-01-10 

6 zawodników, 6 

wolontariuszy  

2 os. kadry 

Warsztaty Bocci PKPar Wągrowiec Polska 
Program 

PKPar/Finansowanie PFRON 

2021-01-25 2021-01-31 j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. 

2021-02-15 2021-02-21 j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. 

2021-03-01 2021-03-07 j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. 

http://www.bisfed.com/calendar/bisfed-2018-montreal-world-open/
http://www.bisfed.com/calendar/bisfed-2018-montreal-world-open/
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Kadra narodowa :  

 
      Program  przygotowań w roku 2021   zawodników kadry narodowej w BOCCI do Igrzysk Paraolimpijskich 

 
Cele główne  2021 : 

1. Zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia sportowego w zakresie przygotowań do udziału w Mistrzostwach Europy a 
w dalszej perspektywie w letnich igrzyskach paraolimpijskich.  

2. Zapewnienie zawodnikom udziału w zawodach międzynarodowych BISFed  i krajowych Polskiej  Lidze Bocci / Mistrzostwach Polski w 
celu osiągnięcia wysokich wyników sportowych, w tym uzyskania kwalifikacji paraolimpijskiej.  

3. Zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji 
szkolenia w wieloletnim procesie treningowym. 

Cele szczegółowe  2021 : 
Kontynuacja szkolenia reprezentacji, zwiększenie potencjału sportowego w celu  podtrzymania i podniesienia  pozycji w  Światowym Rankingu 
BISFed”  - kluczowej dla  zdobycia kwalifikacji do Mistrzostw Europy  a w dalszej perspektywie do Mistrzostw Świata i  do  Igrzysk 
Paraolimpijskich 2024. 
  

1. Wyznaczenie  Mistrzostw Europy – Sewilla jako startu głównego w 2021 . 
2. Poszerzenie  reprezentantów  aby dostosować  strukturę ich klas sportowych i płci  zawodników do nowego światowego systemu 

zawodów BISFed w latach 2021-2024   
3. Podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej 

 
Ogólne założenia szkoleniowe 2021: 

1. Wyłonienie  Kadry Narodowej do startu  głównego 2021 -  Mistrzostwach Europy 2021  
2. Kolejna selekcja zawodników mogących wypełnić minima na Igrzyska Paraolimpijskie Paryż’2024  
3. Uwzględnienie w programowaniu zadań czynników związanych z epidemią Covid.  

 
1. Skład kadry: 

 

Zawodnicy 

 Imię, Nazwisko  Klub Klasa Konkurencja Kadra* 

1 Lamch  Wojciech Prometeus  BC 1 Indyw. A 

2 Koza Kinga Start - Poznań BC 1 Indyw. A 

3 Iskrzycki  Damian Start - Bielsko Biała BC 3 Para i indyw. A 

4 Owczarz  Edyta IKSON-Głogów BC 3 Para i indyw.  A 

5 Wesołek  Marta Start - Poznań BC 2 Indyw. B 

6 Lorens Leszek Start - Poznań BC 3 Indyw. B 

7 Walczyk Dominik Start - Bielsko Biała BC 4  Indyw. B 

Asystenci / operatorzy ramp BC3/ze statusem zawodnika 

8 Borowski Dariusz Start - Bielsko Biała BC 3 Para i indyw. A 

9 Owczarz Krystyna IKSON-Głogów BC 3 Para i indyw.  A 

10 Lorens Jolanta Start - Poznań BC 3  Para i indyw.  B 

11 Kubiak Sławomir  Start - Poznań BC 3  Para i indyw.  B 

* Powoływanie kadry do startów w konkretnych zawodach musiało uwzględnić obok względów finansowych także tzw. „Sloty BISFed” – 
powołania  określane ilościowo lub  imienne dla Polski w poszczególnych klasach i konkurencjach . 
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*Miejsca Polaków w Mistrzostwach Europy - Sewilla  : 
 
1. KINGA KOZA (BC1 indywidualnie - kobiety) - 12 zawodniczek startujących / 4 grupy - zajęła 2 miejsce - srebrny medal i zdobyła 
kwalifikację na Mistrzostwa Świata 2022 
2. MARTA WESOŁEK (BC2 indywidualnie - kobiety) - 11 zawodniczek startujących / 4 grupy - zajęła 5 miejsce  
3. DAMIAN ISKRZYCKI + DARIUSZ BOROWSKI (operator rampy) (BC3 indywidualnie - mężczyźni) - 22 zawodników startujących / 7 grup - 
zajął 6 miejsce 
4.  EDYTA OWCZARZ + KRYSTYNA OWCZARZ (operator rampy) (BC3 indywidualnie - kobiety) -  13 zawodniczek startujących / 4 grupy - 
zajęły 1 miejsce - złoty medal i zdobyły kwalifikację na Mistrzostwa Świata 2022 
5. DAMIAN ISKRZYCKI + DARIUSZ BOROWSKI (operator rampy) + EDYTA OWCZARZ + KRYSTYNA OWCZARZ (operator rampy) (BC 3 - 
pary) - 12 par startujących / 4 grupy - zajęli 2 miejsce - srebrny medal i zdobyli kwalifikację na Mistrzostwa Świata 2022 
 

         
             

Reprezentanci Polski na ME Sewilla w światowym rankingu BISFed   przed i po ME  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partnerzy  sportowi / operatorzy rampy  BC 3 ( wykazani w składzie kadry) oraz asystenci BC1  
 
Partnerzy sportowi /operatorzy ramp  ( nowa definicja BISFed 2021) zawodników BC3 tworzą z zawodnikiem zespół sportowy.  Wg. 
nomenklatury IPC Operatorzy BC3  są zawodnikami .  BISFed oficjalnie wykazuje partnerów sportowych  BC3 w dokumentacji  z rezultatami 
aby potwierdzić w ten sposób  status zawodnika – co jest  najbliższe ich roli w grze.   Asystenci muszą być  również obecni na boisku w grupie 
BC1 ale zakres ich obowiązków, rola w grze są  mniejsze niż w grupie BC3. 
 
 
Praca sztabu szkoleniowego  kadry paraolimpijskiej 
 
Kadra trenerska liczyła 6 szkoleniowców i 8 osób współpracujących  – wszyscy są instruktorami sportu ze specjalnością Boccia z wieloletnią 
praktyką szkoleniową ,  3 osoby  mają  uprawnienia narodowych klasyfikatorów medycznych  a część sędziów.  W większości są  związani 
pracą zawodową ze środowiskiem osób z MPD  (Mózgowym Porażeniem Dziecięcym ) . Trenerem głównym kadry był Mieczysław Nowak.  
Z braku środków zadania związane z przygotowaniami do Igrzysk Paraolimpijskich wykonywali społecznie . 
 
 
 
 

 25 października  2021 20 stycznia 2022 

 Klasa 
 

Nazwisko, imię zawodnika Miejsce w 
rankingu 

Zawodn.. 
sklasyfikowanych 

 Miejsce w 
rankingu 

Zawodn. 
sklasyfikow 

Awans 

1 BC1 Koza Kinga 
 

8 29  3 36 +5 

2 BC2 Wesołek Marta 
 

- 27  13 33  

3 BC3 Iskrzycki Damian 
 

21 69  20 69 +1 

4 BC3 Owczarz Edyta 
 

7 49  3 52 +4 

 BC3 Para 
BC3/Iskrzycki/Owczarz 
 

11 40 par  4 37 par +7 



     

8 

 

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.  Komisję PZBocci tworzą fizjoterapeuci :  Beata Dobak-Urbańska, Dariusz Borowiec i Ireneusz Klimek.  

W grudniu 2021 r. w 27 organizacjach PZBocci sklasyfikowanych medycznie  było ok. 160  zawodników z klasyfikacją krajową w 
tym   15 zawodników z klasyfikacją międzynarodową 
 
 

Polska Liga Bocci 2021 

 
Zawody Krajowe  
Warunkiem ich organizacji było pozyskanie dofinansowania. Aplikacje składaliśmy do PFRON  i MKDNiS.  Nie było łatwo  o dofinansowania 
ponieważ aplikowanie przebiega w trybie konkursowym, wymaga ogromnie dużo pracy, wiedzy i jest bardzo  czasochłonne. .  
 
W roku 2021 zrealizowaliśmy  4   turnieje Polskiej  Ligii Bocci  w Wągrowcu,  Konopiskach, Głogowie i Zamościu. 
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W Turniejach Polskiej Ligi Bocci / Mistrzostwach  Polski wystartowali  zawodnicy grupy paraolimpijskiej oraz grupy integracyjnej z 16 organizacji 
z całej Polski. Mecze grupy paraolimpijskiej były rozgrywane indywidualnie w pięciu klasach sportowych: BC1, BC2, BC3, BC4 i BC5. 
Zawodnicy rywalizowali o punkty rankingowe Ligii , które po zsumowaniu pozwoliły  wyłonić Mistrza Polski Bocci. Mecze grup integracyjnych 
odbyły się drużynowo i były rozgrywane systemem „każdy z każdym”. 
 

 
 
 
KLASYFIKACJA FINAŁOWA POLSKIEJ LIGII BOCCI 2021 : 
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Na system rozgrywek „Polskiej Bocci” składały się obok „rankingowej”  Polskiej Ligii Bocci także turnieje organizowane przez członków 
Związku. Wiele z turniejów wpisało się na trwale do kalendarza ważnych imprez sportowych, w których startują nie tylko Polacy m.in. 
Międzynarodowy Turniej „Prometeus Cup” w Konopiskach, Integracyjne Mistrzostwa Woj. Lubuskiego, Ogólnopolski Turniej 
niepełnosprawnych w Bocci  Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego „Start” Zielona Góra ,  zawody IKS „Zieloni ” w Zielonej Górze,   Zamojska 
Liga Bocci w  Zamościu,  Świętokrzyski  Maraton  Bocci w  Masłowie/Kielcach, Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w Bocci organizowane 
przez  KU AZS w Zielonej Górze, Sądecki Integracyjny Turniej Bocci w Nowym Sączu, Integracyjny Turniej Bocci   Fundacji „Szkoła bez barier” 
w Krakowie, Turniej Integracyjny „Start Szansa” w Mauszu ,  zawody Bocci „Startu” Szczecin.   Oryginalną inicjatywą był pokazowy turniej 
Bocci w Muzeum Sportu i Turystyki z udziałem zawodników KSN „Start” w Warszawie.    
 
Trudno wymienić wszystkie inicjatywy i ich organizatorów.  Reasumując - większość naszych organizacji jest bardzo aktywnych na tym polu. 
 

   
 

    
 
 

W czerwcu reprezentacja „Prometeus” Konopiska  z sukcesami wystartowała w międzynarodowych zawodach Bocci w Pradze - Czech Boccia 
Tour. W Pradze Mazurek Dąbrowskiego zagrano  dla Zbyszka Bednarka i Ani Stasiak – złoto  zdobyli w kat. BC3 indywidualnie oraz w parach 
BC3 . Natomiast w kategorii BC1 w kat. drużyn BC1/BC2 Wojtek Lamch z asystentką Iwoną Lamch dwukrotnie stawał na 3 miejscu. Cała 
Polska Boccia cieszyła się ze wspaniałych sukcesów. 
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W dn. 24-25 września odbył się Międzynarodowy Turniej Bocci Prometeus Cup 2021. Wielokrotnie organizowany turniej  wszedł na stałe do 
kalendarza  zawodów Polskiej Bocci. Turnieje Prometeus Cup  cieszą się popularnością , przyciągają coraz więcej ekip zagranicznych, są 
wielkim sukcesem organizacyjnym Waldemara Trószyńskiego i jego Stowarzyszenia.  W 2021 roku poza reprezentacją Polskiej Bocci 
wystartowali zawodnicy z Croatian Paralympic Committee , Chorwacja , Hungarian Para Boccia Federation, Węgry, BOCCIA Novoiavorivsk 
Team, Ukraina   .     Rezultaty :  
INDYWIDUALNIE BC2 
1 miejsce Vivien Nagy 
2 miejsce Marta Wesołek 
3 miejsce Patryk Szuba 
BC4 
1 miejsce Davor Komar 
2 miejsce Aleksandra Szabó 
3 miejsce László Hedegüs 
TEAM (  składy mieszane) 
1 miejsce Rostislav Dumbrava, Krystian Feruga, Robert Skwaryło 
2 miejsce Łukasz Sudoł, Vivien Nagy, Damian Matoga 
3 miejsce Wojciech Lamch, Patryk Barszczyk, Mateusz Urbański 
PARY BC3 
1 miejsce Damian Iskrzycki - as. Dariusz Borowski i Edyta Owczarz - as. Krystyna Owczarz 
2 miejsce Jarosław Plewa - as. Zbigniew Plewa i Zbigniew Bednarek- as. Anna Stasiak 
3 miejsce Małgorzata Perlińska - as. Kasia Statucka, Leszek Lorens - as. Sławomir Kubiak i Katarzyna Krzyżanowska as. Anna Krzyżanowska 
PARY BC4 
1 miejsce Aleksandra Szabó i László Hedegüs 
2 miejsce Davor Komar i Rafał Stasiak 
3 miejsce Dominik Walczyk i Łukasz Bojda 
OPEN 
1 NIKE Bydgoszcz 
2 AUTENTICON Sława 
3 IKSON Głogów 
 
 

   
 

Najważniejszym efektem dotychczasowego funkcjonowania Polskiej Ligii Bocci i zawodów pozarankingowych organizowanych 
przez nasze organizacje jest przede wszystkim bardzo wyraźny wzrost poziomu sportowego zawodników i popularyzacja Bocci.   
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Projekt PFRON : Ogólnopolski system treningów BOCCI – 2021    

 
 
Projekt pod nazwą „Ogólnopolski system treningów w dyscyplinie paraolimpijskiej BOCCIA – sportu zawodników z ciężkimi dysfunkcjami 
narządu ruchu (BOCCIA 2021)” . Umowa PZBocci z PFRON nr ZZO/000317/15/D z dnia 14 maja 2021 roku. Kierunek pomocy 2: zwiększenie 
samodzielności osób niepełnosprawnych.  Typ projektu : „Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”. Termin realizacji 
projektu  1 kwietnia 2021 roku – 31 marca 2022 roku. 
 
Głównym celem projektu było zwiększenie samodzielności i sprawności psycho-fizycznej minimum 72 beneficjentów projektu, poprzez ich udział 
w systematycznych treningach w dyscyplinie paraolimpijskiej Boccia, które były zorganizowane zgodnie z metodyką treningu sportów 
adaptowanych. Udział beneficjentów w systematycznych zajęciach sportowych połączony został z indywidualnie przygotowaną analizą 
(Indywidualny Plan Działania), tworzoną w oparciu o Bilans Kompetencji.  
 
W ramach projektu organizowano zajęcia w dyscyplinie paraolimpijskiej Boccia.  Zajęcia prowadzone były  w województwach: dolnośląskie, 
lubelskie, lubuskie, mazowieckie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie oraz wielkopolskie; .w ośrodkach ;  Boccia – Zamość, Boccia – Rudzica; 
Boccia – Głogów; Boccia – Warszawa ; Boccia – Kielce; Boccia – Starogard Gdański ; Boccia – Poznań ;  Boccia – Owczegłowy ; Boccia – 
Wrocław. 
Osiągnięto zaplanowane wskaźniki : 

- Wskaźnik nakładu 
- Wskaźnik produktu 
- Wskaźnik rezultatu 

 
W związku z wprowadzonym stanem pandemii na terenie Polski wywołanej wirusem Covid-19 w okresie trwania projektu w zależności od 
wprowadzanych obostrzeń oraz dyspozycyjności obiektów sportowych zajęcia poszczególnych sekcji prowadzone były również w formie 
zdalnej, na co Polski Związek Bocci uzyskał zgodę PFRON. 
 
Uzyskanie dofinansowania PFRON na szkolenia  w organizacjach  jest naszym sukcesem choć żałujemy,  że nie może dotyczyć wszystkich 
członków. Startujemy w konkursach PFRON gdzie jest duża konkurencja.  Dlatego nasze aplikacje muszą być ograniczone co do ilości 
beneficjentów tak aby osiągnąć wym. wyżej „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). 
 

Inne : 

 
1. 
Edyta Owczarz zarekomendowana  przez Polski Komitet Paraolimpijski  została stypendystką Fundacji UNAWEZA  prowadzonej przez 
Martynę Wojciechowską. Fundacja UNAWEZA została założona we wrześniu 2019 r. przez podróżniczkę i dziennikarkę Martynę 
Wojciechowską. Misją Fundacji jest DAWANIE KOBIETOM SKRZYDEŁ poprzez wyrównywanie ich szans ekonomicznych, społecznych i 
prawnych. Fundacja zapewnia dostęp do edukacji, opieki medycznej oraz spełnia ich marzenia. Fundacja zbiera środki na stypendia dla 
niezwykłych Kobiet z niepełnosprawnościami, które pod biało-czerwoną flagą uprawiają róże dyscypliny sportu. 
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2. 
W listopadzie 2021 odbył się zdalnie Zjazd Generalny Międzynarodowej Federacji Sportowej Bocci -  BISFed,  organizacji zarządzającą tą 
dyscypliną  z ramienia Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC).  Zjazd  wybrał  wiceprezydenta, sekretarza generalnego  oraz  
nowy zarząd.   W skład zarządu wszedł Prezes Romuald Schmidt.  Wybór po raz pierwszy Polaka do władz World Boccia potwierdza  rosnącą 
pozycję  Polskiej Bocci  w świecie 
 

 
   

 

3. 
Z inicjatywy  Ireneusza Klimka i działaczy klubu AKSON uruchomiana została w Zamościu pierwsza w Polsce Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
dla Osób z Niepełnosprawnością  m.in. z programem Bocci . Pionierskie , nie tylko w naszym kraju przedsięwzięcia otwiera nowy rozdział 
edukacji dla OzN. 
 

 
 
 
 
Antydoping 
 
Boccia pozornie wydaje się być daleka od zagrożenia dopingiem. W Bocci jest  ryzyko dopingu nieświadomego, związanego z bardzo wysokim 
odsetkiem zawodników  zażywających różnorodne leki. BISFed we wszystkich międzynarodowych zawodach rankingowych  na świecie 
obowiązkowo zleca badania antydopingowe (  http://www.bisfed.com/about-boccia/anti-doping/  ) 
PZBocci nawiązał bliską , bieżącą współpracę z Polską Agencją Antydopingowa POLADA.  

- Związek bieżąco monitoruje kwestie zażywanych leków przez reprezentantów  wysyłając zestawienia leków poszczególnych 
zawodników do Pogotowia Antydopingowego POLADA. 

- zawodnicy kadry zgodnie z wymaganiami BISFed przechodzą  Edukacyjny Program Antydopingowy z testami  ADel uzyskując specjalne 
certyfikaty .  

- POLADA przeprowadza obowiązkowe badania przy organizacji w Polsce zawodów międzynarodowych BISFed ( w latach 2015-2018 ) 
- BISFed przekazał uprawnienia odnośnie zatwierdzania TUE krajowym organizacjom antydopingowym (NADO)  w tym POLADA  
- POLADA  umożliwiła w roku 2021 uzyskanie  TUE  przez jednego z naszych zawodników  

 
 
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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Badania medyczne  
 
Wprowadzenie  systemu licencji zawodniczych narzuciło zawodnikom  obowiązek posiadania zaświadczenia lekarza o zdolności zdrowotnej  
i braku przeciwwskazań  do uprawiania Bocci  . System wprowadzono po konsultacjach z COMS, przychodniami i  lekarzami sportowymi 
rozwiązując ostatecznie poważny problem badań medycznych sportowców z uszkodzeniami CUN.  
 
 
Realizacja zadania : „Opłata składki do organizacji międzynarodowej i krajowej”. 
 
PZBocci jest członkiem pełnym  BISFed ( Międzynarodowej  Federacji  Sportowej Bocci)  oraz Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego  - 
dlatego opłaciliśmy obowiązkową  składkę roczną  BISFed w wysokości ok. 4.200,- PLN do ze środków MKDNiS  FRKF oraz składkę  
PKPar w wysokości 1000,- z opłat członkowskich . 
  
 

PROMOCJA , MEDIA , PRZEPŁYW INFORMACJI : 

 
Do przepływu informacji pomiędzy ośrodkami Bocci w Polsce oraz dla promocji dyscypliny służył administrowany przez PZBocci portal 
dedykowany wyłącznie Bocci  : www.polskaboccia.pl   Portal zawiera m.in. uaktualniane informacje o zawodach, przepisy i materiały 
szkoleniowe. Portal a także FB https://www.facebook.com/bocciapolska . https://www.youtube.com/user/startpoznan a także portale organizacji 
zrzeszonych w PZBocci 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. 

 
 
 

   
 
 
 
 
Walne zgromadzenie,  zarząd 
 
25 czerwca 2021 w Wągrowcu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Bocci. Przedmiotem zgromadzenia  było  
zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego  z działalności PZBocci za rok 2020.  
 
Zarząd obradował i podejmował uchwały ( 5) na zebraniach w dn. 1 marca, 16 marca, 1 kwietnia, 25 czerwca i 22 października. Część z 
zebrań  odbywała się zdalnie z powodu pandemii .  
 
Prezes i  Wiceprezes  uczestniczyli z ramienia Związku w posiedzeniach zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego w Warszawie oraz w 
wyborach do Zarządu BISFed (zdalnie)  .  
 
 Uchwały Zarządu w 2021 : 
 

http://www.polskaboccia.pl/
https://www.facebook.com/bocciapolska
https://www.youtube.com/user/startpoznan
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KONTROLE : 

 
Funkcje kontrolne w Związku sprawuje Komisja rewizyjna. W 2021 roku  firma zewnętrzna przeprowadziła w Związku audyt za rok 2020 z 
wynikiem pozytywnym. Audyt za 2021 przeprowadzony zostanie  w r. 2022. Audyty mamy obowiązek przesyłać do MKDNiS. 
 
 
 

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  MKDNiS 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. 
 
 
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 MKDNiS oraz systemu  współzawodnictwa 
-    „wyczyn”  - zarządzanie i organizacja   współzawodnictwa dla 25 organizacji członkowskich w całej Polsce w ramach środków  
      FRKF MKBNiS w tym:  

- turniejów Polskiej Ligi Bocci ( z 4 turniejami w sezonie i systemem  rankingowym). 

- 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 ) 

- starty w Europie i na innych kontynentach      

- organizacja zgrupowań i obozów sportowych i kursów doszkalających 

- 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 (MKDNiS,  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 MKDNiS 

- inne działania  statutowe - organizację walnych zebrań, organizację prac kilku komisji , udział w posiedzeniach zarządu  
               PKPar , zjazdach PKPar i BISFed 

https://www.msit.gov.pl/pl/batony/67,Kodeks-Dobrego-Zarzadzania-Dla-Polskich-Zwiazkow-Sportowych.html
https://www.msit.gov.pl/pl/batony/67,Kodeks-Dobrego-Zarzadzania-Dla-Polskich-Zwiazkow-Sportowych.html
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- 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.  
 
Z wyjątkiem księgowej i koordynatora poszczególnych zadań ( PFRON i MKDNiS) (z minimalnym wynagrodzeniem)  pracujemy  SPOŁECZNIE  
- nie posiadamy działów  
- nie posiadamy innych struktur 
- korzystamy z pomieszczeń i urządzeń użyczonych nieodpłatnie przez „Start”  Poznań 
 

 

                     Za Zarząd PZBocci 

 

                  (-)  Romuald Schmidt 

                            Prezes 
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