
  

 

  

IX Warsztaty klubowych asystentów ds. kibiców 

niepełnosprawnych (DSLO) 
31 maja – 2 czerwca 2022 r., Wrocław 

Hotel PIAST, ul. Piłsudzkiego 98, 50-017 Wrocław 

Protokół 

 

uczestnicy: 

 
PZPN   Dominik Mucha, Dariusz Łapiński 
MediaKings  Teresa Kozaczewska 
Gdynia   Igor Czebi-Ogły, Lech Kordaczuk, Miłosz Kordaczuk 
Gliwice   Joanna Nowicka, Renata Starobrat 
Głogów   Arkadiusz Adamski, Elżbieta Adamska, Robert Antosz 
Jelenia Góra  Adam Dąbrowski, Mariusz Marczak, Wiktor Żuryński 
Katowice  Ilona Krefta, Sylwia Ociepka 
Kraków   Joanna Nawratil, Marian Nawratil 
Łęczna   Mateusz Szuwara 
Łódź   Adam Sadowiak, Marcin Błaszczyk 
Milicz   Marcin Folmer 
Oława   Agnieszka Jakubas, Witold Jakubas 
Polkowice  Katarzyna Lewińska 
Poznań   Dawid Feder 
Sosnowiec  Joanna Łaba, Mariusz Łaba, Grzegorz Żmuda 
Szczecin  Michał Roguski, Waldemar Roguski 
Warszawa  Bartosz Pawlisiak, Krzysztof Kłoszewski 
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. Plan FKN na lata 2022-2024, omówienie harmonogramu i stanu realizacji 

zadań na 2022. 

Michał Fitas oraz Paweł Parus omówili szczegółowo plan FKN na lata 2022-2024 oraz harmonogram  

i stan realizacji zadań na rok 2022. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu. 

3. Założenia komunikacji i marketingu FKN w roku 2022 i na lata kolejne 

Przedstawiono nowe koncepcje w komunikacji, marketingu i w zakresie szkoleń członków FKN na lata 

2022-2024. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu. 



  

 

  

4. Omówienie sytuacji w klubach w zakresie kontaktu i obsługi kibiców 

niepełnosprawnych - wyzwania, problemy, stan realizacji 

Katowice – kibice GKS Katowice jako społeczność skłóceni są z klubem. Prawdopodobnym wyjściem z 

patowej sytuacji jest zmiana prezesa klubu, jednak jego polityczne koneksje powodują stagnację. 

Stowarzyszenie złożyło wniosek z konkursu ‘Aktywni obywatele’ na 23.000 euro – jest to fundusz 

regionalny z miasta. Przeszli przez pierwszy etap weryfikacji, ocena merytoryczna będzie miała miejsce 

w wakacje. Wyjazdy na mecze GKS Katowice są organizowane stale i regularnie. Uczestniczy  w nich  

po ok. 5-7 osób i finansowane są z własnych środków. 

 

Gliwice – bez wielkich zmian, w zeszłym sezonie 30 karnetów zostało sprzedanych dla osób z różnymi 

niepełnosprawnościami. Podobnie jak rok temu w nadchodzącym sezonie wystartowała sprzedaż 

karnetów w cenie 50 zł. W Gliwicach regularnie przyjmują grupy wyjazdowe, a osobą odpowiedzialną 

za dbanie o te grupy jest niezmiennie Joanna Nowicka jako DSLO. Oznaczony został sektor dla wózków 

w sposób kontrastowy. Planowany jest remont trybuny VIP wraz z przygotowaniem tam części 

przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami.  

 

Głogów – w grudniu zorganizowana została akcja „Mikołajki z Chrobrym”, w której przekazywano 

paczki dla dzieci. W siedzibie KKN zamontowana została klimatyzacja z racji wysokich rachunków za 

gaz. Część środków pochodziło z akcji na portalu zbiorka.pl. Regularne spotkania w biurze odbywają 

się w poniedziałki i czwartki. Covid ewidentnie zmniejszył frekwencję na meczach Chrobrego. Mają do 

dyspozycji busa od partnera i paliwo, więc jest duże zaplecze do organizacji wyjazdów meczowych i 

integracyjnych. W wyniku odmłodzenia kadry Elżbieta Adamska została nowym DSLO. Za rok 

obchodzone będzie 10-lecie powstania KKN. Niedawno zostało porozumienie o współpracy z Pogonią 

Lwów. 

 

Sosnowiec – na stadionie w Sosnowcu regularnie przyjmują niepełnosprawnych kibiców gości. We 

wrześniu powstał film promocyjny z okazji Tygodnia Bez Barier. Zorganizowana została akcja 

świąteczna dla Domu Pomocy Społecznej. Należy zwrócić uwagę na lepszą obsługę Social Mediów i 

aktualizację wydarzeń. Stąd idealnym pomysłem wydają się być nadchodzące szkolenia z zakresu 

mediów społecznościowych. SKN otrzymał trzy flagi od sponsorów, 45 bluz dostali od Amazona oraz 

3500 zł w ramach grantu na integracyjną wycieczkę do Ustronia. 

 

Jelenia Góra – na kanwie współpracy z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych powstał 

nowy KKN. Po rejestracji w KRS zaczęli bardzo aktywnie działać oraz jeździć na mecze. . Zaczęli od 12 

osób, jest już 30 członków. W kręgu ich zainteresowań są również inne sporty oprócz piłki nożnej – 

koszykówka i piłka ręczna. Planowany jest jeleniogórski budżet obywatelski (JBO) na remont stadionu, 

by był dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Jeżdżą na mecze do Wrocławia oraz na mecze kadry. 

Dbają o społeczny aspekt – wózki, praca, pomoc w załatwianiu spraw. Uczestniczyli już w 30 

wydarzeniach sportowych od początku istnienia. 

 



  

 

  

Szczecin – kibice Pogoni Szczecin chcą ruszyć z nowym stowarzyszeniem po śmierci Piotra 

Karlińskiego, który wiele lat temu założył słabo funkcjonującą organizację. Mają całkiem niezły 

potencjał ludzki, ponieważ coraz więcej nowych kibiców pojawia się na meczach Pogoni z racji 

renowacji stadionu. Są pewne plany na współpracę z klubem Pogoń Szczecin, jednak wszystko 

wymaga czasu i dobrej koordynacji. Na 2 potencjalnych liderów wyrasta Michał Roguski oraz Dorota 

Nowakowska. 

 

Poznań – w Poznaniu wśród niepełnosprawnych kibiców brak jest innych aktywności poza meczami. 

Wyjazdy organizowane są głównie pociągiem z dostosowanym wagonem. Bilety za 0 zł osoba 

niepełnosprawna może otrzymać przez system biletowy. Jeden z sektorów jest typowo pod władaniem 

KKN, na nim przyjmowane i zapraszane są głównie dzieci, a sektor wypełniał się przez ostatnie mecze 

w 100%. Najmłodszy wyjazdowicz do Częstochowy miał 6 lat. Na stadionie jest potencjał lokalowy, acz 

brak do tej pory spotkań. Zaproponowano organizację integracji przy okazji spotkania z jakimś 

piłkarzem Lecha. 

  

Łódź – na mecze Widzewa Łódź chodzi około 95 osób z niepełnosprawnością i są to głównie osoby 

posiadające karnety. W planach są regularne wizyty na meczach futsalu oraz koszykówki kobiet. W 

planach jest również około 5-6 wyjazdów na mecze piłki nożnej w ciągu rundy. Planowane jest 

szkolenie regionalne, które ma doprowadzić do formalnego założenia stowarzyszenia. Nowe logo (do 

tej pory nie było) ma powstać we współpracy za agencją reklamową wspierającą FKN. 

 

Łęczna – po spadku z Ekstraklasy sytuacja nie uległa większej zmianie. Planowane jest duże zaproszenie 

osób z niepełnosprawnością we współpracy z Fundacją Górniczą. Na pierwszy mecz Górnika Łęczna 

mają więc być zaproszone osoby z różnych jednostek wspierających osoby niepełnosprawne np. 

Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej i inne.  

 

Gdynia – po problemach z epidemią kibice niepełnosprawni Arki Gdynia znów wrócili na szlak. Zaliczyli 

kilka wyjazdów. KGKN zajął kilka stron w gdyńskim kalendarzu sportowym - jako forma promocji oraz 

mini kampanii społecznej. Zorganizowany został karnawał integracyjny. Złożono wnioski (dwa) na 

projekty – otrzymano 9.000 zł na wyjazdy oraz działania statutowe. Niedawno obchodzili 5-lecie 

organizacji. Kilka tygodni temu miały miejsce dwa debiuty flag. W większości wyjazdy finansowane są 

z kieszeni prywatnych. W sierpniu planowany jest tygodniowy wyjazd na Dolny Śląsk (zwiedzanie, 

integracja).  

 

Zabrze – od ostatniego spotkania w listopadzie zorganizowano 6 wyjazdów na mecze Górnika Zabrze, 

w tym 2 pociągiem (Poznań i Wrocław). Osoby niepełnosprawne miały do dyspozycji specjalne 

dostosowane wagon dzięki kooperacji z PKP. Powstał 10 minutowy materiał o KKN. We wrześniu 

planowany jest integracyjny rajd w Beskidach. Niezmiennie dobra współpraca z klubem.  

 

Wrocław – KKN Śląska Wrocław po raz otrzymał grant na organizację świetlicy „Na Szewskiej”. Na 

wiosnę regularnie uczestniczyli w meczach wyjazdowych Śląska Wrocław. Z racji sukcesów 



  

 

  

koszykarskich duża rzesza fanów pojawiała się na halach. Po raz drugi z rzędu otrzymany został grant 

na realizację usług asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych. Kwota grantu to 227 tys. zł. 

 

5. Dobre praktyki organizacji pozarządowej zajmującej się kibicami z 

niepełnosprawnościami (Stowarzyszenie SKN Niepełnosprawni Fanatycy i 

Fundacja Otwarte Ramię Białej Gwiazdy) 

Przedstawicie Stowarzyszenia SKN Niepełnosprawni Fanatycy i Fundacji Otwarte Ramię Białej Gwiazdy 

pokazali dobre praktyki związane z finansowaniem działań, działaniami operacyjnymi oraz 

strategicznymi.  

Wyróżniającą przewagą konkurencyjną SKN jest fakt, że kooperuje z Fundacją Legii oraz Wojskami 

Obrony Terytorialnej – to główni partnerzy poza klubem Legia Warszawa. Stowarzyszenie to nie 

pozyskuje grantów, bowiem finansowane jest w dużej mierze z części dochodów z kolekcji w Fan Store 

Legii Warszawa. 

Fundacja Otwarte Ramię Białej Gwiazdy od 11 lat świetnie kooperuje z klubem. W tej przestrzeni 

zauważyli, podkreślili fundament i podstawę swoich sukcesów. Przez lata działalności przeprowadzili 

dużo wydarzeń we współpracy z miastem i wykorzystali sporo grantów. Jako Fundacja w wielu 

kwestiach wyszli poza sprawy piłkarskie – podejmują dużo spraw społecznych, wsparcia beneficjentów 

oraz pełnią rolę punktu informacyjnego w sprawach aktywizacji społecznej. Na stadionie Wisły Kraków 

odbywają się regularnie nietypowe szkolenia stewardów – stricte poświęcone obsłudze osób z 

niepełnosprawnościami.  

6. Podsumowanie i zakończenie spotkania 

O godz. 16.00 podsumowano i zakończono spotkanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Program KIBICE RAZEM 2022-2024 jest finansowany ze środków Budżetu Państwa 

 


