
VIII Warsztaty klubowych asystentów ds. kibiców niepełnosprawnych (DSLO) 

15 listopada 2021 r., Warszawa 

Protokół 

 

uczestnicy: 

PZPN – Dariusz Łapiński  
Białystok – Justyna Grabowska, Wojciech Grabowski 
Gdańsk – vacat 
Gdynia – Lech Kordaczuk, Miłosz Kordaczuk, Paweł Szmit 
Gliwice – Joanna Nowicka, Renata Starobrat 
Głogów – vacat 
Katowice –  Piotr Czarnota, Sylwia Ociepka, Izabela Uroda 
Kielce – Aleksandra Bąk, Magdalena Pawlik – Paciorek 
Kraków – Joanna Nawratil, Marian Nawratil 
Legnica – Wiktor Czepułkowski, Krzysztof Piotrowski, Jarosław Tański 
Lubin – Marcin Makowiecki, Katarzyna Pisa - Makowiecka 
Łęczna – Mateusz Szuwara 
Łódź – Marcin Błaszczyk, Adam Sadowiak  
Milicz –  Marcin Folmer 
Oława – Agnieszka Jakubas, Witold Jakubas 
Polkowice –  vacat 
Poznań –  Mateusz Maciejewski, Tomasz Maciejewski, Marika Mazurek  
Sosnowiec –  Mateusz Kucharczyk, Paweł Kucharczyk, Grzegorz Żmuda 
Szczecin – vacat 
Warszawa – Mariusz Biernat, Bartosz Ciołek, Bartosz Pawlisiak 
Wrocław – Michał Fitas, Paweł Parus 
Zabrze – Adam Roczniok, Anna Roczniok 
 

 

Agenda stanowi załącznik do protokołu. 

 

1. Przywitanie gości, omówienie agendy 

O godz. 10.00 przywitano wszystkich gości, omówiono agendę i zasady warsztatów. Wszyscy 

uczestnicy zaakceptowali zasady. 

 

2. Sytuacja w klubach w zakresie kontaktu i obsługi kibiców 

niepełnosprawnych 

Uczestniczący w warsztatach DSLO poszczególnych klubów omówili kolejno bieżący stan współpracy 

ze środowiskiem kibiców niepełnosprawnych w swoim mieście: 



Białystok – w tym sezonie BKKN zorganizował już trzy wyjazdy na mecze Jagielloni. Przed nimi 

najkrótszy wyjazd do Warszawy – „tylko” 200km w jedną stronę. Prowadzą projekt z miasta – grant na 

30 tys. zł. W ramach niego działa świetlica środowiskowa w przestrzeni ośrodka Kibice Razem. 

Zawiązała się również sekcja para-boxingu. Stowarzyszenie BKKN znalazło się w prestiżowym gronie 

nominowanych do Podlaskiej Marki Konsumentów w kategorii Społeczeństwo. Duże wsparcie  

w głosowaniu okazały inne podmioty współpracujące. Prowadzą rozmowy ze stadionem w sprawie 

audiodeskrypcji. Na stadionie jest sprzęt, by ją prowadzić oraz potencjał komentatorski w gronie 

białostockich dziennikarzy. Nowa Prezes Zarządu Jagielloni Białystok to w opinii stowarzyszenia szansa 

na lepszą kooperację.  

 

Gdynia – przedstawiciele Klubu Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego zorganizowali w końcu wyjazd  

na mecz Arki – do Zielonej Góry na mecz Pucharu Polski, a wkrótce planowany jest wyjazd do 

Sosnowca. Odbyły się wyjazdy turystyczne do Warszawy połączone z meczami Reprezentacji Polski. 

Na mecze Arki w Gdyni wróciła na stałe audiodeskrypcja. W najbliższych planach jest puszczenie 

strumienia audiodeskrypcji na kanał YouTube lub inny zewnętrzny strumień. Trwają przygotowania do 

Balu Sylwestrowego. W najbliższych miesiącach planowana jest inauguracja sekcji futsalu dla osób  

z niepełnosprawnościami (głównie intelektualną). Nowy właściciel jest otwarty na nowe pomysły.  

W nowym roku ma być złożony projekt na integracyjne zajęcia z zumby i rehabilitacji oraz sekcję 

futsalu (źródłem finansowania być Urząd Miejski ze środków PFRON). 

 

Gliwice – na meczach pojawia się grupa 20-25 kibiców z różnymi niepełnosprawnościami, w tym 2-4 

poruszające się na wózkach. Nie są oni jednak chętni na mecze wyjazdowe. Brak jest też lidera oraz 

nie ma chęci integracji czy tworzenia struktur. W Gliwicach regularnie przyjmuje się grupy wyjazdowe 

innych klubów. Niedawno odbyła się wizytacja radnej poruszającej się na wózku w formie audytu. 

Przebiegła bardzo dobrze i tak też została oceniona. W planach jest pojawienie się przewijaków w 

toaletach dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Katowice – klub GKS Katowice świetnie kooperuje ze Stowarzyszeniem KKN GKS Katowice. Członkowie 

KKN wzięli udział w tym sezonie we wszystkich meczach wyjazdowych swojego klubu. Na żadnym  

z tych wyjazdów liczba uczestników nie przekroczyła jednak 7 osób. Na kanwie potencjału projektu  

z Funduszu Solidarnościowego stowarzyszenie chce aplikować o grant. Projekt ma zakładać realizacje 

usług asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. Urzędnicy miejscy są chętni do współpracy  

i mają dobre relacje z Zarządem KKN. 

 

Kielce – KKN Kielce ma w najbliższych planach znalezienie finansowania wyjazdów na mecze Korony 

Kielce. Obecnie pojedyncze osoby z niepełnosprawnością uczęszczają na takie mecze wraz z całą grupą 

wyjazdową. KKN Kielce szeroko współpracuje ze środowiskiem osób Głuchych. Wszystkie ich materiały 

filmowe czy prowadzone relacje na żywo są tłumaczone na Polski Język Migowy. Ostatnio na meczu z 

Widzewem Łódź w Kielcach gościli oni grupę niepełnosprawnych fanów Widzewa. Po meczu doszło do 

incydentu, jednak nie miał on większych konsekwencji. Sprawa została w pełni wyjaśniona z obecnym 

na spotkaniu przedstawicielem Widzewa Łódź. 

 

Kraków – Fundacja Otwarte Ramię Białej Gwiazdy była zaangażowana w zbiórkę pieniędzy na operację 

młodego kibica pn. „Ekstra Pomoc” – uzbierane zostało 160.000 zł. Współpraca z klubem układa się 



niezmiennie dobrze i nie ma w tej sprawie żadnych komplikacji. Organizowane są mini turnieje 

piłkarskie dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi finansowane z miasta. Obecnie 

prowadzone są rozmowy w kwestii konsultacji budowy „Fan Zony” oraz sklepu kibica w kontekście 

przystosowania do potrzeb z różnymi niepełnosprawnościami. W ramach „Tygodnia Bez Barier” 

powstał film o Głuchych we współpracy z PZG, a na meczu migany był hymn Wisły Kraków. 

 

Legnica – po spotkaniu dolnośląskich klubów kibiców niepełnosprawnych pojawiła się realna 

perspektywa na złożenie wniosku o grant do Fundacji KGHM. Klub Kibiców Niepełnosprawnych Miedzi 

Legnica przejął wydarzenie na terenie Legnicy – Paraolimpiadę. 24 listopada odbędzie się VII halowy 

turniej kibiców z niepełnosprawnością. Obecnie grupa nie jeździ na mecze poza swoim miastem  

i kibicuje tylko w domowych meczach Miedzi Legnica, lecz pojawiają się realne plany na pierwsze 

wyjazdy. Współpraca z klubem układa się wzorowo, nie ma żadnych problemów. 

 

Lubin – po zmianie DSLO i odejściu z klubu Marii Mielniczak nie było osoby, która w sposób 

profesjonalny i kompleksowy zadba o potrzeby osób z niepełnosprawnością. Z ambitnych planów 

zrobił się marazm i stosunkowo słaba kooperacja z klubem. Na meczach pojawiają się regularnie  

3 osoby poruszające się na wózkach, w tym para liderów obecnych na spotkaniu. Problemem liderów 

jest dojazd - mieszkają 70km do Lubina. Zgodnie z sugestią zaplanowano spotkanie z klubem przy 

współpracy z Federacją Kibiców Niepełnosprawnych. Liderzy dobrze kooperują z KKN Arki Gdynia  

i czerpią od nich inspiracje. Jednym z problemów do rozwiązania wydaje się być kwestia barierek  

i zasłaniających ludzi przy sektorze dla osób poruszających się na wózkach. 

  

Łęczna – w klubie determinują i zaniechują swoje działania w kwestii powołania Klubu Kibiców 

Niepełnosprawnych niewiedzą, w której lidze występować będzie drużyna Górnika. Klub nie jest 

zmobilizowany do działań. Zarekomendowano, by rozpocząć działania inicjujące bez udziału 

zarządzających klubem. Potencjał do pracy wykazuje jeden z pracowników marketingu. Wraz z 

przedstawicielem środowiska kibiców niepełnosprawnych obecnym na spotkaniu mają podjąć próbę 

założenia struktur lub nieformalnej grupy. 

 

Łódź – w ostatnim czasie odbył się pierwszy wyjazd zorganizowany do Kielc. Wzięło w nim udział 12 

osób. Stadion w Łodzi jest dobrze przygotowany i we współpracy z klubem przyjmują grupy kibiców 

niepełnosprawnych. W Łodzi istnieje regularna możliwość zwiedzania stadionu bez barier - specjalne 

wydarzenie dedykowane osobom z niepełnosprawnością. W klubie Widzew kładzie się mocny nacisk 

na dzieci, co planują wykorzystać przedstawiciele środowiska osób niepełnosprawnych. Zalecono 

spotkanie z ochroną celem weryfikacji ich kompetencji i świadomości w zakresie obsługi i  wpuszczania 

kibiców z różnymi niepełnosprawnościami, bowiem pojawiły się głosy z innych miast o kilkukrotnych 

problemach z tą procedurą. 

 

Oława – po ogromnym sukcesie ogólnopolskiego turnieju „Futsal Masters ON Cup”, który zgromadził 

120 osób z różnymi niepełnosprawnościami, planowana jest kolejna edycja tego wydarzenia. Na 

bieżąco prowadzona jest Dolnośląska Liga Futsalu dla osób niepełnosprawnych. Podopieczni Fundacji 

„Pomaluj Mi Świat” regularnie biorą udział w meczach Śląska Wrocław we Wrocławiu. Zazwyczaj jest 

to grupa od 15 do 30 osób. Głównie są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną. 

 



Poznań –  część tegorocznych planów nie została zrealizowana z powodu bojkotu kibiców w Poznaniu 

oraz pandemii. Grupa „Lech Bez Barier” wystawiła na ogólnopolskim turnieju futsalu swoją drużynę. 

Na meczach Poznaniu rekordowa liczba na stadionie w tym roku wyniosła 85 osób  

z niepełnosprawnością. Średnio w tym roku na meczu pojawia się 56 takich osób. Kibice 

niepełnosprawni Lecha Poznań przemieszczają się na mecze wyjazdowe w specyficzny sposób, 

korzystają bowiem z dostosowanych wagonów i podróżują wraz ze wszystkimi kibicami pociągiem 

specjalnym. W taki sposób udali się na mecze do Zabrza i Warszawy. Pojedyncze osoby pojawiają się 

regularnie na meczach Reprezentacji Polski. Niepełnosprawni kibice z Poznania zawsze starają się, by 

siedzieć dokładnie (nie obok) w sektorze gości wraz z grupą swoich kibiców. 

 

Sosnowiec – epidemia sprawiła, że przez pewien czas kibice z Sosnowca nie uczęszczali na wyjazdy 

piłkarskie. W najbliższych planach znajduje się jednak wyjazd do Łodzi na mecz z Widzewem. Odbył się 

natomiast nietypowy wyjazd - do Nowego Targu na mecz hokejowy. Od niedawna w klubie jest nowy 

prezes i na niekorzyść zmienił się system biletowy dla osób niepełnosprawnych. Dwa wnioski w 

ostatnim czasie o grant zostały odrzucone. Na meczach pojawia się regularnie 4-5 osób na wózkach 

oraz wiele (25-35) osób w innymi niepełnosprawnościami. Pod koniec drugiego kwartału 2022 roku 

ma zostać oddany do użytku nowy stadion w Sosnowcu. Zarekomendowano kontakt z koordynatorem 

do spraw dostępności Urzędu Miasta w celu konsultacji obiektu. Wkrótce ma zostać nagrany krótki 

film o Stowarzyszeniu Kibiców Niepełnosprawnych. 

 

Warszawa – w Warszawie nie ma żadnych problemów z kooperacją z klubem Legia. Z listy 

stowarzyszenia kibiców niepełnosprawnych na mecz wchodzi około 100 osób, drugie tyle średnio 

wchodzi z ramienia klubu (zgłaszają się bezpośrednio do Legii Warszawa). Grupa 10 osób była w 

Neapolu na meczu Ligi Europy. Zarząd SKN niezmiennie kooperuje w kilku obszarach na wysokich 

szczeblach politycznych. 

 

Wrocław – do końca roku trwa projekt „Świetlicy na Szewskiej”, czyli miejsca gdzie we wtorki i w piątki 

mogą spotykać się osoby z niepełnosprawnością w ramach grupy wsparcia. Również do końca roku 

prowadzony jest projekt „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach Funduszu 

Solidarnościowego. Oba te projekty  będą kontynuowane w nadchodzącym roku. Na trybunach 

wrocławskiego stadionu później odwiesił regularnie średnio 200 osób z niepełnosprawnością wraz  

z opiekunami. 

 

Zabrze – w ostatnim czasie odbył się liczny wyjazd do Niecieczy, w którym uczestniczyło 27 osób  

z różnymi niepełnosprawnościami wraz z opiekunami. Dużym zainteresowaniem w ostatnim czasie 

cieszą się mecze piłki ręcznej. W Nowym roku planowane jest założenie sekcji futsalu dla osób  

z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną. Współpraca z klubem układa się stale bardzo 

dobrze. 

 

3. Przygotowanie do kampanii z okazji 5-lecia Federacji Kibiców 
Niepełnosprawnych – podział zadań 

Ustalono, że kampania informacyjna z okazji 5-lecia FKN odbędzie się w dniach 3 – 19 grudnia 2021 

roku. W jej ramach promowane będą aktywności różnych grup kibiców z niepełnosprawnościami. 

Głównym celem będzie pokazanie jak najszerszej publiczności i odbiorcom, że kibice ci są 



pełnoprawnymi uczestnikami wydarzeń sportowych (w szczególności meczów piłki nożnej), a życie 

takich osób jest dzięki piłce nożnej pełne pasji i zaangażowania. To też zachęta dla kolejnych osób 

niepełnosprawnych do wyjścia z domu i odwiedzenia aren piłkarskich. W ramach przygotowania do 

kampanii podzielono zadania. Trzy osoby zadeklarowały chęć stworzenia grafiki dedykowanej 

wydarzeniu w ciągu 7 dni. Ustalono jednolity „hashtag” #StadionyBezBarier dla celów mediów 

społecznościowych. Koordynacją całego procesu zajmą się przedstawiciele zarządu Federacji. W kilku 

miastach powstanie film promocyjny dotyczący lokalnej grupy (Białystok, Zabrze, Warszawa, 

Sosnowiec, Gdynia). W Poznaniu zaproszona zostanie grupa dzieci niepełnosprawnych na mecz. W 

Miliczu odbędzie się turniej piłki nożnej halowej dla osób z niepełnosprawnościami, a 11 grudnia finał 

dolnośląskiej ligi futsalu w Oławie. W razie potrzeby przedstawiciele z Kielc zajmą się tłumaczeniem 

na język migowy. Pozostałe działania będą wykonywane i koordynowane na bieżąco. 

 

4. Skrypt „Certyfikacja klubów pod kątem ich dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami” – konsultacje   

Paweł Parus oraz Michał Fitas omówili główne założenia skryptu. W wyniku dyskusji ustalono, by 
stworzyć punktację oraz ważność poszczególnych elementów skryptu. Zalecono również, by nie 
przyznawać certyfikatu od razu na 3 lata, lecz stworzyć jeden rok próbny lub buforowy, w którym 
zadeklarowane zadania do implementacji będą sprawdzone i ocenione. Potwierdzono, że skrypt nie 
ma być surowym wyznacznikiem wad czy zaniechań architektonicznych, lecz pomocą czy modelem do 
audytu i stworzenia planu rozwoju oraz procesu zwiększenia dostępności. Zaplanowano, by ujednolicić 
nomenklaturę używaną w skrypcie tak, by nie stanowiła podstaw do dyskryminacji żadnej z grup osób 
z niepełnosprawnością. 

Ustalono, że uczestnicy warsztatów będą mogli spokojnie zapoznać się ze skryptem w domu oraz 
przysłać jego ewentualne korekty w ciągu kilku dni od spotkania.  

 

5. Podsumowanie 5 – lecia Federacji Kibiców Niepełnosprawnych   

Michał Fitas podsumował 5 lat działalności Federacji Kibiców Niepełnosprawnych. Prezentacja stanowi 
załącznik do agendy.  

Po przyjęciu raportu finansowego i merytorycznego – wybrano nowy zarząd Federacji. W jego skład 
weszli: Michał Fitas – prezes Zarządu, Marcin Folmer – wiceprezes Zarządu oraz Paweł Parus, Joanna 
Nawratil, Sylwia Ociepka, Piotr Czarnota i Wojciech Grabowski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 
Bartosz Pawlisiak i Lech Kordaczuk. 

 

6. Strategia Federacji Kibiców Niepełnosprawnych  na lata 2022 - 2025 

Dariusz Łapiński przedstawił kilka potencjalnych obszarów, w których Federacja Kibiców 

Niepełnosprawnych może upatrywać szansy, by zacieśnić kooperację z Polskim Związkiem Piłki Nożnej 

oraz jego sponsorami i kluczowymi interesariuszami. Jest to m.in.: program Hattrick, komercjalizacja 

sektora Easy Access, współpraca z biznesem (w tym sponsorami PZPN).  

W wyniku dyskusji wyróżniono kilka elementów, na których poza taktyczną i operacyjną działalnością 

Federacji Kibiców Niepełnosprawnych należy się skupić: 

- monitoring dokładnych ilości kibiców z niepełnosprawnościami na trybunach; 



- certyfikacja klubów (2-3 rocznie); 

- regularne wyjazdy na mecze kadry; 

- usystematyzowanie wyjazdów na mecze zagraniczne; 

- zakup środków trwałych (próba podjęcia współpracy ze sponsorami); 

- cykliczny turniej futsalu 

- warsztaty DSLO (2 spotkania w roku) 

Za te zadania będzie odpowiedzialny zarząd Federacji Kibiców Niepełnosprawnych w najbliższych 

latach. 

 

Spotkanie podsumowano i zakończono o godz. 16:00. 

 


