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integracyjnych, warsztatów 
 

Wspólne wędkowanie
 

Utworzenie w kołach/okręgach
sekcji dla osób z

niepełnosprawnościami

UDOGODNIENIA
Przygotowanie stanowisk 

na łowiskach itp.
 

Przygotowanie podjazdów 
dla osób poruszających się 

na wózkach

SPORT
Organizacja zawodów

sportowych
 

Utworzenie podsektorów
podczas zawodów

ogólnych

dla wędkarzy z niepełnosprawnościami

Wskazówki dla Okręgów i Kół PZW zainteresowanych 
organizacją wydarzeń dla wędkarzy z niepełnosprawnościami



I N T E G R A C J A





wedkarzenakolkach2022@wp.pl  
Kontakt do przewodniczącego sekcji:

Zobacz wideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mj1toLhGsLA


https://www.pzw.org.pl/niepelnosprawni_w_pzw/wiadomosci/lista/60/aktualnosci




S P O R T





Organizacja zawodów sportowych
dla os. z niepełnosprawnościami 

Preferowana forma to WSPÓŁORGANIZACJA, czyli stworzenie sektora dla
zawodników niepełnosprawnych podczas zawodów okręgowych/
kołowych w dyscyplinie spławikowej w kategoriach: weteranów,
seniorów, kobiet, U25, U20, U15 lub dyscyplinie feederowej.

#zróbmycośrazem!









Najczęstsze
obawy/mity

1. "Brak zainteresowanych"
Nie brakuje zainteresowanych. Nawet jeśli na pierwsze
wydarzenie zgłoszą się pojedyncze osoby, może to być
zachęta dla kolejnych do wspólnej aktywności nad wodą.

2. "Asystenci łowią za zawodników"
To nieprawda. Zakres pomocy (handicap)
asystenta/pomocnika jasno wskazuje, że kontakt           
 z wędką może mieć jedynie niepełnosprawny zawodnik.  

3."Zawody dla niepełnosprawnych to konieczność
organizacji dodatkowej pomocy medycznej"
Fałsz. Nie ma potrzeby organizacji dodatkowej pomocy
medycznej na zawodach. Uczestnicy niepełnosprawni są
tak samo "uciążliwi” dla organizatora jak uczestnicy
pełnosprawni. Wymagana jest jedynie toaleta TOI TOI
przystosowana dla os. niepełnosprawnych - jest trochę
większa, ma szersze drzwi i więcej miejsca w środku.
Różnica w cenie wynajmu jest niewielka. Z tej toalety
może skorzystać każdy. 



Potrzeby osób
niepełnosprawnych

1. Tura zawodów powinna trwać max. 3 godziny. 

2. Max. długość wędki wynosi 11,5m

3. Dobrze byłoby umiejscowić sektor w miejscu w
miarę bliskiego podjazdu samochodem 
(nie jest to warunek konieczny).

4. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do udziału w
zawodach jest przedstawienie aktualnego
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego
przez właściwy miejscowo powiatowy/miejski zespół
do spraw orzekania o niepełnosprawności.

5. Toaleta TOI TOI dla os. niepełnosprawnych -
ważne, żeby zachować rozsądek przy jej lokalizacji –
na płaskim terenie (nie na górce czy spadku) i w
miarę równym dojeździe (jeśli są wózkowicze).



Warto wiedzieć
Jest 7 kategorii niepełnosprawności ujętych 

w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego (cz. II 8.)



Tabela punktów handicapowych 
(punktów niepełnosprawności) w wędkarstwie 

7 punktów – zawodnik niewidomy;

6 punktów – zawodnik z jedną całkowicie niesprawną
ręką (obowiązek przedstawienia zaświadczenia
lekarskiego); zawodnik z częściową amputacją jednej
ręki i jej całkowitą niesprawnością (obowiązek
przedstawienia zaświadczenia lekarskiego);

5 punktów – zawodnik z częściowo amputowaną ręką,
gdzie pozostała część kończyny jest sprawna; zawodnik z
częściowo sprawną jedną ręką (obowiązek
przedstawienia zaświadczenia lekarskiego);

4 punkty – zawodnik na wózku inwalidzkim, nie mogący
łowić poza nim, ale mający obydwie ręce sprawne;

3 punkty – zawodnik z jedną lub dwoma nogami
niesprawnymi, pozbawionymi siły mięśniowej (obowiązek
przedstawienia zaświadczenia lekarskiego), który nie jest 

w stanie stać bez sprzętu pomocniczego, lecz mający
sprawne ręce oraz tułów (obowiązek przedstawienia
zaświadczenia lekarskiego);

2 punkty – zawodnik na wózku inwalidzkim, który może
łowić poza wózkiem inwalidzkim, mający obie ręce i tułów
sprawne; zawodnik bez nogi; zawodnik z
niepełnosprawnością obu nóg, ale mogący poruszać się
bez specjalistycznego sprzętu lub wózka inwalidzkiego;

1 punkt – zawodnik mający widoczną fizyczną
niepełnosprawność lub inne niewidoczne
niepełnosprawności, ale stopień upośledzenia ruchowego
powoduje przynajmniej 70% utraty sprawności
(obowiązkowe zaświadczenie procentowej utraty
sprawności);

Głuchy lub niemy zawodnik nie jest traktowany, jako
niepełnosprawny w kontekście możliwości wykonywania
wędkarstwa.

Tabela punktów handicapowych(punktów niepełnosprawności) w wędkarstwie osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
narządów ruchu określa stopień pomocy asystenta (HANDICAP).



DOZWOLONY 
ZAKRES POMOCY 
DLA WĘDKARZA
NIEPEŁNOSPRAWNEGO 
ŚWIADCZONY PRZEZ
ASYSTENTA/POMOCNIKA





U D O G O D N I E N I A



Stwarzanie warunków umożliwiających realizację wędkarskiej pasji to
m.in. przygotowanie stanowisk nad wodą z łatwą możliwością dojazdu
dla os. z niepełnosprawnościami. 

To też przygotowanie podjazdów (do budynku koła/okręgu) dla osób
poruszających się na wózkach. 

Ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych) można ubiegać się o dofinansowanie robót
budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z
potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych
obiektów. Więcej:

https://www.pfron.org.pl/instytucje/likwidacja-barier-architektonicznych/zakres-dofinansowania/


Warto zobaczyć:

 



"Wędkarze z niepełnosprawnościami 
Wędkarskie marzenia i wyzwania"

https://www.youtube.com/watch?v=jEOoul0i8P0


Pierwsza w Polsce sekcja wędkarzy 
z niepełnosprawnościami

"Wędkarze na kółkach" 

https://www.youtube.com/watch?v=jEOoul0i8P0


Kontakt:
sportpzw@zgpzw.pl

Opracowanie: 
Zespół Sportu i Młodzieży ZG PZW 

na zlecenie Głównego Kapitanatu Sportowego PZW

 


