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1. Zarząd Podkarpackiego Związku Badmintona 
 
Zarząd wybrany przez Walny Zjazd delegatów w dniu 26.01.2016 r. 
ukonstytuował się i pracował w następującym składzie: 
Andrzej Rachwał – Prezes 
Adam Bunio – Wiceprezes 
Krzysztof Orzechowicz – Wiceprezes 
Piotr Surowiec – Sekretarz  
Bartosz Curzytek – Członek Zarządu  

Zebrania zarządu odbywały się w miarę potrzeb. W latach 2016-2019 odbyły się 
24 zebrania zarządu, ponadto w sprawach pilnych podejmowano decyzję 
poprzez głosowania za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z przyjętym 
regulaminem zarządu. 

 

2. Sprawy organizacyjno - finansowe 

  
     Zarząd Podkarpackiego Związku Badmintona rozpoczął działalność w dniu 
27.01.2016 r.  po wyborach zorganizowanych przez kuratora Pana Leszka Drąga 
wyznaczonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. Rozpoczęcie działalności 
administracyjnej było utrudnione ponieważ nie zostały przekazane żadne 
dokumenty (uchwały, protokoły) oraz pieczątki poprzedniego zarządu. 
Dostępne były jedynie dokumenty księgowe znajdujące się w księgowości  
w Podkarpackiej Federacji Sportu za okres prac poprzedniego zarządu, które 
były podstawą rozliczania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.  
     Od początku działalności zarząd koncentrował się na realizacji bieżących 
zadań organizacyjnych i realizacji wniosków finansowanych przez Urząd 
Marszałkowski. W ramach tych wniosków dofinansowane były wyjazdy 
najlepszych zawodników na turnieje Grand Prix we wszystkich kategoriach, 
udziały kadry Podkarpacia w Mistrzostwach Polski Województw Drużyn 
Mieszanych oraz wyjazdy na indywidualne mistrzostwa Polski. Ze środków 
pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego oraz innych dotacji, decyzją zarządu, 
korzystać mogli zawodnicy z klubów, które zapłaciły składkę członkowską za 
dany rok do 31 marca.  
 

W latach 2016-2019  Podkarpacki Związek Badmintona realizował 
pozostałe zadania statutowe bez zakłóceń. Dodatkowo zarząd od września 
2017 r. do chwili obecnej realizuje projekt „Dofinansowanie rozgrywek 
sportowych dla najmłodszych” Podkarpacki CUP w ramach dofinansowania 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadanie realizowane jest w halach  



w Żyrakowie i Szczucinie w okresie od września do grudnia każdego  roku  
i obejmuje  turnieje dzieci, żaków i młodzików młodszych. W ramach tego 
projektu zawodnicy otrzymywali bezpłatny udział w turnieju, zapewnione 
wyżywienie oraz medale, dyplomy i puchary. Podczas każdego cyklu turniejów 
prowadzona była klasyfikacja indywidualna zawodników i drużynowa na 
podstawie której najlepsi otrzymali dodatkowe nagrody. Turnieje cieszą się 
coraz większym powodzeniem czego dowodem jest liczba uczestników. Na 
chwilę obecną sklasyfikowano 40 klubów, a w każdym turnieju bierze udział  
średnio 130 zawodników oraz wiele osób towarzyszących (trenerzy, kibice  
i rodzice). Projekt za rok 2019 został rozliczony, a obecnie prowadzone są 
czynności mające na celu pozyskanie środków na rok 2020. Podkarpacki CUP 
jest na swój sposób kontynuacją programu  „Badminton Pasją”, który był 
realizowany przez poprzedni zarząd. W ramach tego programu ponad 40 szkół 
otrzymało podstawowy sprzęt do badmintona (rakietki, siatki, lotki). Dla 
uczestników tego programu zorganizowano w listopadzie 2016 roku bezpłatne 
warsztaty dla nauczycieli ze szkół biorących udział w Programie Badminton 
Pasją. W szkoleniu wzięło udział jednak tylko 15 nauczycieli z całego 
województwa.  

Zarząd przy współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym „Obitek”  
w Straszęcinie organizował krajowe turnieje badmintona w różnych kategoriach 
wiekowych w celu pozyskania dodatkowych środków na działalność statutową. 

Ponadto zarząd brał udział w Projekcie „Szkolenie kadr trenerskich  
i instruktorskich” w ramach dofinansowania przez WUP w Rzeszowie. Zadanie 
wchodziło w zakres projektu złożonego przez Firmę Stanwil z Rzeszowa,  
w którym to Podkarpacki  Związek Badmintona występował w roli partnera. 
Bezpłatnym szkoleniem w okresie wrzesień 2017 - maj 2018 zostało objętych 
36 uczestników (12 na kursie trenerskimi, 24 na 2 kursach instruktorskich).  
Dodatkowo w grudniu 2018 roku przeprowadzono kurs instruktora sportu  
o specjalności badminton w Przemyślu a wypracowane środki przeznaczono na 
działalność statutową.  

Podsumowanie: 

- Podkarpacki Związek Badmintona (PZB) postrzegany jest obecnie przez władze 
Podkarpackiej Federacji Sportu (PFS), Polski Związek Badmintona (PZBad), 
Urząd Marszałkowski  jako godny zaufania partner. We władzach PSF jest 
przedstawiciel PZB jak również we władzach PZBad jest Prezes PZB  
a w kolegium sędziów PZBad kolega Piotr Skrzek, 
- faktury wystawiane są zawsze terminowo, brak jest jakichkolwiek zaległości  
w tym temacie (średnio ok. 200 faktur rocznie), 



- uregulowane zostały sprawy finansowe i organizacyjne po poprzednim 
zarządzie (spłacono długi, inwentaryzacja sprzętu, sprawy organizacyjne, itp.) 
- wszelkie rozliczenia z osobami współpracującymi oraz innymi podmiotami 
regulowane są zawsze na bieżąco, bez jakiejkolwiek zbędnej zwłoki. Stawki 
rozliczeniowe zostały zmodyfikowane i dostosowane do wymogów rynkowych, 
- co roku wypracowywane są nadwyżki finansowe, które m.in. wykorzystywane 
są na cele służące tej dyscyplinie sportowej, np.: stroje dla kadr (A i B), 
dodatkowe konsultacje i wyjazdy na zawody oraz inne pożyteczne działania, 
- uregulowane zostały kwestie opieki i odpowiedzialności podczas wyjazdów na 
zawody sportowe, 
- Został przygotowany opracowany nowy Statut PZB. Jest gotowy do konsultacji 
i zatwierdzenia. 
- co roku organizowane są atrakcyjne obozy sportowe, zawsze bardzo wysoko 
oceniane  (za organizacje, prowadzenie oraz szkolenie)   w końcowych 
anonimowych ankietach wypełnianych przez uczestników. Bardzo atrakcyjny 
okazał się wyjazd na obóz nad Bałtyk. Również atrakcyjne były obozy w różnych 
innych ciekawych miejscach. Jako nagrodę za pracę i osiągnięcia 
sportowe kadra PZB (A i B)  otrzymała stroje sportowe (dresy oraz koszulki),    
- od 3 lat organizowane są turnieje serii Podkarpacki Cup, cieszące się dużą 
popularnością, ze środków przyznawanych przez UM i MSiT, 
- zorganizowane zostały cieszące się dużą popularnością regionalne rozgrywki 
ligowe -  Podkarpacka liga a od ubiegłego roku Karpacka liga. Na jeden rok 
został pozyskany sponsor strategiczny tych rozgrywek: Polska Spółka 
Gazownictwa, 
 - zostały zorganizowane kursy i szkolenia instruktorskie, trenerskie oraz 
sędziowskie. Finanse na kurs instruktorski oraz sędziowski zostały pozyskane 
m.in. z UP. 
- wszelkie relacje ze wszystkich wydarzeń są na bieżąco opisywane  
i relacjonowane na: 
 badminton-rz.pl/   oraz  https://www.facebook.com/Podkarpacki-Badminton  
jak również w innych przekazach (gazety lokalne, portale społecznościowe, 
informacje e-mail, itp. ), 
- zarząd zawsze był do dyspozycji wszystkich zainteresowanych. Udzielał 
wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania, które były kierowane pod 
jego adresem z różnych źródeł. 
 
Do struktur Podkarpackiego Związku Badmintona wstąpiły w latach 2016-2019 
następujące kluby: 

1. Stowarzyszenie Sportowe Badminton Zarzecze 
2. Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy "Badminton" Przemyśl 

file:///C:/Users/Biblioteka%20-%20MOL/Downloads/badminton-rz.pl/
https://www.facebook.com/Podkarpacki-Badminton


3. Fundacja na rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej   
4. Międzyszkolny Klub sportowy "Skarbek" Gogołów 
5. Stowarzyszenie Sportowe Jarosławski Klub Badmintona "JKB" 

 

Działalność sportowa 

Wstęp 

Dzięki środkom finansowym pochodzącym z Województwa 
Podkarpackiego  w Rzeszowie podkarpaccy badmintoniści mogli uczestniczyć  
w wielu wysoko punktowanych turniejach rozgrywanych w całej Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem turniejów z cyklu Grand Prix Polski w kategoriach: 
młodzik młodszy, młodzik, junior młodszy i junior, oraz mistrzostwach Polski.  
W turniejach tych brali udział przede wszystkim te zawodniczki i zawodnicy, 
którzy są trzonem podkarpackiego badmintona oraz mieli realne szanse na 
walkę o medale na najważniejszych zawodach w danym sezonie, czyli 
indywidualnych i drużynowych mistrzostwach Polski. Ponadto te działania 
zostały połączone z realizacją szkolenia kadr wojewódzkich w ramach środków 
pozyskanych z Podkarpackiej Federacji Sportu. Wynikiem tego było znaczne 
odciążenie budżetów klubowych. Zawodnicy mieli zapewniony bezpłatny 
przejazd a w ramach konsultacji startowej oraz środków wypracowanych przez 
zarząd zapewnione prawie w całości noclegi i wyżywienie. Dopłaty każdego 
zawodnika wynosiły tylko od 60 – 100 zł za jedną akcję szkoleniową od osoby.  

      Najważniejsze  wyniki reprezentantów  z Podkarpacia:  

Starty indywidulane 

2016 rok 

Białystok – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 

2 złote medale Joanny Stanisz w grze podwójnej i grze pojedynczej (UKS Sokół 
Ropczyce)  
złoty medal Katarzyny Kutachy (UKS Start Widełka) w grze podwójnej  
 
                          Białystok - Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 

srebrny medal Magdaleny Machnik (UKS Orbitek Straszęcin) w grze podwójnej 
brązowy medal Agnieszki Szymaszek (UKS Orbitek Straszęcin) w grze podwójnej  

Suwałki – Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików  



brązowy medal Patryk Kordek (UKS Aktywna Piątka Przemyśl) w grze podwójnej  
brązowy medal Patryk Michałek (UKS Orbitek Straszęcin) w grze podwójnej  
brązowy medal Beata Mycek (MKS Stal Nowa Dęba) w grze mieszanej  

 

Orneta – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 

złoty medal Konrad Płoch (UKS Start Widełka) w grze podwójnej  
srebrny medal Tymoteusz Malik (UKS Trójka Tarnobrzeg) w grze pojedynczej 
brązowy medal Rafał Lejko (MKS Stal Nowa Dęba) w grze podwójnej   
brązowy medal Jakub Kufel (UKS Orbitek Straszęcin) w grze podwójnej  

Razem zdobytych 12 medali: 4 złote, 2 srebrne i 6 brązowych.  

2017 rok 

Lublin – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski  

złoty medal Katarzyna Kutacha (UKS Start Widełka) w grze podwójnej  
brązowy medal Katarzyna Kutacha (UKS Start Widełka) w grze pojedynczej 
złoty medal Tymoteusz Malik (MKS Stal Nowa Dęba) w grze podwójnej  
 
  Lublin – Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 

brązowy medal Tymoteusz Malik (MKS Stal Nowa Dęba) w grze mieszanej 
brązowy medal Patryk Kopeć (MKS Stal Nowa Dęba) w grze mieszanej  
brązowy medal Konrad Płoch i Paweł Kopański (UKS Start Widełka) w grze 
podwójnej  

 

Suwałki – Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików  

złoty medal Szymon Maciąg (UKS Start Widełka) w grze pojedynczej  
srebrny medal Jakub Suszyński (MKS Stal Nowa Dęba) w grze podwójnej  
srebrny medal Michał Kosztyło (UKS Orbitek Straszęcin) w grze podwójnej  

Babimost – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 

srebrny medal Beata Mycek (MKS Stal Nowa Dęba) w grze podwójnej  
srebrny medal Patryk Kordek (UKS Aktywna Piątka Przemyśl) w grze 
pojedynczej  
brązowy medal Natalia Róg (MKS Stal Nowa Dęba) w grze podwójnej  
brązowy medal Magdalena Golenia (UKS Orbitek Straszęcin) w grze podwójnej 
brązowy medal Jakub kufel (UKS Orbitek Straszęcin) w grze mieszanej  



 
Lubin – nieoficjalne Mistrzostwa Polski w związku ze zmianami w regulaminie 
sportowym 
Kategoria młodzik: 
– w grze podwójnej dziewcząt brązowy medal: 
Amelia Bukowińska (UMKS Dubiecko)  
Joanna Szerszeń (UKS „Orbitek” Straszęcin) 
 – w grze mieszanej  brązowy medal:  
Konrad Krystek  i Joanna Szerszeń (UKS „Orbitek” Straszęcin) 
Kategoria junior młodszy: 
– w grze mieszanej złoty medal: Patryk Kordek (UKS „Aktywna Piątka” Przemyśl) 
w grze podwójnej złoty medal: Beata Mycek (MKS „Stal” Nowa Dęba) 
w grze pojedynczej chłopców brązowy medal: Patryk Kordek (UKS „Aktywna 
Piątka” Przemyśl) 
w grze podwójnej chłopców brązowy medal: Jakub Suszyński (MKS „Stal” Nowa 
Dęba)  

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski: 
 
w grze podwójnej złoty medal: Katarzyna Kutacha (UKS „Start” Widełka)  
w grze mieszanej dwa brązowe medale dla: 
 Katarzyny Kutacha (UKS „Start” Widełka)  
Aleksandra Białek (UKS „Start” Widełka)  

Kępno Indywidualne Mistrzostwa Młodzików Młodszych 

- w grze mieszanej  brązowy medal gra mieszana: 
 Arkadiusz Dydyński  i Emilia Skrzek (UKS „Orbitek” Straszęcin) 
 

Kępno – Indywidualne Mistrzostwa Polski juniorów 

w grze mieszanej złoty medal: Tymoteusz Malik (MKS „Stal” Nowa Dęba)  
w grze mieszanej srebrny medal: Konrad Płoch (UKS „Start” Widełka) 
w grze podwójnej chłopców złoty medal: Tymoteusz Malik (MKS „Stal” Nowa 
Dęba)  
w grze podwójnej brązowy medal: Norbert Świerk (UKS „Aktywna Piątka” 
Przemyśl)  

Razem zdobytych 32 medale: 8 złotych, 5 srebrnych i 19 brązowych. 

2018 rok 

                     Tarnowo Podgórne – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 



brązowy medal Jakub Suszyński (MKS Stal Nowa Dęba) w grze podwójnej  
brązowy medal Szymon Maciąg (UKS Start Widełka) w grze podwójnej  

 

 

Białystok – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 

srebrny medal Konrad Płoch (UKS Start Widełka) w grze mieszanej  
brązowy medal Tymoteusz Malik (MKS Stal Nowa Dęba) w grze pojedynczej  
brązowy medal Norbert Świerk (Aktywna Piątka Przemyśl) w grze podwójnej  

Razem zdobytych 5 medali: 1 srebrny i 4 brązowe. 

2019 rok 

Suchedniów – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 

brązowy medal Szymon Maciąg (UKS Start Widełka) w grze mieszanej  

       Piotrków Trybunalski – Indywidulane Mistrzostwa Polski Juniorów 

złoty medal Patryk Kordek (UKS Aktywna Piątka Przemyśl) w grze pojedynczej 
srebrny medal Patryk Kordek (UKS Aktywna Piątka Przemyśl) w grze podwójnej  

Piotrków Trybunalski – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 

brązowy medal Tymoteusz Malik (MKS Stal Nowa Dęba) w grze mieszanej  
brązowy medal Konrad Płoch (UKS Start Widełka) w grze podwójnej  

Mysłowice – Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików 

brązowy medal Arkadiusz Dydyński / Emilia Skrzek (UKS Orbitek Straszęcin)  
 
Razem zdobytych 6  medali: 1 złoty, 1 srebrny i 4 brązowe. 

Starty drużynowe 

Reprezentacje Podkarpacia uczestniczyły w tym okresie w Drużynowych 
Mistrzostwach Polski Województw Drużyn Mieszanych. 

W marcu 2016 roku w Żyrakowie rozegrane zostały Drużynowe Mistrzostwa 
Polski Województw Drużyn Mieszanych w kategorii Juniorów Młodszych  
i Młodzików Młodszych. Duży sukces odniosła drużyna juniorów młodszych, 
która wywalczyła trzecie miejsce  i brązowy medal, a całe mistrzostwa 
zakończyły się wielkim sukcesem organizatorów, czyli w pierwszej kolejności: 



UKS Orbitek Straszęcin i władz samorządowych Gminy Żyraków oraz Zarządu 
Podkarpackiego Związku Badmintona. 
  
W marcu 2017 roku w Kępnie trzecie miejsce i brązowy medal wywalczyła 
drużyna juniorów,  a na początku kwietnia w Głubczycach trzecie miejsce  
i brązowy medal wywalczyła drużyna juniorów młodszych. 

Trzon tych drużyn stanowili reprezentanci takich klubów jak: MKS Stal Nowa 
Dęba, UKS Orbitek Straszęcin, UKS Start Widełka i RKB Rzeszów. 

Tak więc w startach drużynowych badmintoniści z Podkarpacia wywalczyli 3 
brązowe medale, co jest naprawdę znaczącym wynikiem zważywszy na fakt, że 
rywalizowali z dużo silniejszymi rywalami. 

Podsumowanie: 

Ogółem w latach 2016 – 2019 badmintoniści zrzeszeni w klubach 
Podkarpackiego Związku Badmintona na zawodach rangi mistrzostw Polski  
wywalczyli dla województwa podkarpackiego ogółem:  55 medali:  13 złotych, 
9 srebrnych i 36 brązowe.  

Tabela punktujących klubów przedstawia się następująco: 

 

Kluby, których zawodniczki i zawodnicy zdobywali medale na zawodach rangi 
mistrzowskiej to: 

Klub 2016 2017 2018 2019 Suma

1 UKS START Widełka 31,5 56 20 32,5 140

2 MKS STAL Nowa Dęba 23,5 36,5 27,5 28 115,5

3 UKS ORBITEK Straszęcin 33,5 31,5 22 19,5 106,5

4 UKS SOKÓŁ Ropczyce 41 20,75 2 63,75

5 UKS AKTYWNA PIĄTKA Przemyśl 8,5 13,5 10,5 26,5 59

6 RKB Rzeszów 5,5 13 9 27,5

7 UKS TRÓJKA Tarnobrzeg 13,5 13,5

8 UMKS Dubiecko 7 3 1 11

9 UKS MIXTEAM Tarnowiec 1,5 4,5 3 9

10 UKS ARKA Umieszcz 2 6 8

11 UG Rzeszów (niezrzeszony) 1,5 1,5

SSKS Badminton Przemyśl 1,5 1,5

13 UKS JAGIELLONKA Medyka 1 1

UKSB VOLANT Mielec 1 1

razem 163 171,3 99 126 558,75



UKS Start Widełka, UKS Aktywna Piątka Przemyśl, UKS Orbitek Straszęcin, UKS 
Sokół Ropczyce, UKS Trójka Tarnobrzeg, UMKS Dubiecko i MKS Stal Nowa Dęba. 
 

Szkolenie zawodników w ramach kadr wojewódzkich. 

2016 

 Kadra Juniorów – brak 
 

 Kadra Juniorów Młodszych 
- limit miejsc – 2 (40 dni szkoleniowych) 
- do wykorzystania - 6000 zł 
- wykorzystano        -  6000 zł 
- dodatkowe środki -  1421 zł 
- liczba akcji (konsultacji, zgrupowań, obozów) 
  3 konsultacje szkoleniowe 
  4 akcje startowe 
  1 obóz letni (techniczny) 
 

 Kadra Młodzików 
- limit miejsc – 20 (21 dni szkoleniowych) 
- do wykorzystania – 25200 zł 
- wykorzystano        -  25200 zł 
- dodatkowe środki -     0,00 zł 
- liczba akcji (konsultacji, zgrupowań, obozów) 
  3 konsultacje szkoleniowe 
  3 akcje startowe 
  1 obóz letni (techniczny) 

W 2016 roku w sumie wykorzystano wszystkie środki finansowe przyznane 
przez Podkarpacką Federację Sportu oraz pozyskano 1421 zł dodatkowych 
środków (Junior Młodszy). Brak Kadry Juniorów. 

2017 

 Kadra Juniorów  
 

 Kadra Juniorów Młodszych 
- limit miejsc - 6 
- do wykorzystania - 25500 
- wykorzystano        -  25500 



- dodatkowe środki -  0,00 
- liczba akcji (konsultacji, zgrupowań, obozów) 
- konsultacje szkoleniowe 6 
- akcje startowe 3 
- obóz letni (techniczny)  
 

 Kadra Młodzików 
- limit miejsc - 20 
- do wykorzystania - 32340 
- wykorzystano        -  32340 
- dodatkowe środki -  0,00 
- liczba akcji (konsultacji, zgrupowań, obozów) 
- konsultacje szkoleniowe 6 
- akcje startowe 3 
- obóz letni (techniczny)  

2018 
 
 

 Kadra Juniorów  
- limit miejsc – 5(33 dni szkoleniowych) 
- do wykorzystania – 14190 zł 
- wykorzystano        -  14190 zł 
- dodatkowe środki -     0,00 zł 
- liczba akcji (konsultacji, zgrupowań, obozów) 
  5 konsultacji szkoleniowych 
  1 akcja startowa 
2 obozy  letnie  (kondycyjny i techniczny) 
 

 Kadra Juniorów Młodszych 
- limit miejsc – 6 (28 dni szkoleniowych) 
- do wykorzystania – 14448 zł 
- wykorzystano        -  14448 zł 
- dodatkowe środki -     0,00 zł 
- liczba akcji (konsultacji, zgrupowań, obozów) 
  2 konsultacje szkoleniowe 
  2 akcje startowe 
  2 obozy  letnie  (kondycyjny i techniczny) 
 
 

 Kadra Młodzików 



- limit miejsc – 20 (21 dni szkoleniowych) 
- do wykorzystania – 31080 zł 
- wykorzystano        -  31080 zł 
- dodatkowe środki -     0,00 zł 
- liczba akcji (konsultacji, zgrupowań, obozów) 
  2 konsultacje szkoleniowe 
  3 akcje startowe 
  2 obozy  letnie  (kondycyjny i techniczny) 

W 2018 roku w sumie wykorzystano wszystkie środki finansowe przyznane 
przez Podkarpacką Federację Sportu bez pozyskania dodatkowych środków. 

2019 
 
 

 Kadra Juniorów  
- limit miejsc – 5(33 dni szkoleniowych) 
- do wykorzystania – 14190 zł 
- wykorzystano        -  14190 zł 
- dodatkowe środki -      516 zł 
- liczba akcji (konsultacji, zgrupowań, obozów) 
  2 konsultacje szkoleniowe 
 6 akcji startowych 
  2 obozy  - zimowy i letni (kondycyjny i techniczny) 
 

 Kadra Juniorów Młodszych 
- limit miejsc – 5 (28 dni szkoleniowych) 
- do wykorzystania – 12040 zł 
- wykorzystano        -  12040 zł 
- dodatkowe środki -   3182 zł 
- liczba akcji (konsultacji, zgrupowań, obozów) 
  1 konsultacja szkoleniowa 
  4 akcje startowe 
2 obozy  - zimowy i letni (kondycyjny i techniczny) 
 

 Kadra Młodzików 
- limit miejsc – 20 (21 dni szkoleniowych) 
- do wykorzystania – 31500 zł 
- wykorzystano        -  31500 zł 
- dodatkowe środki -    3375 zł 
- liczba akcji (konsultacji, zgrupowań, obozów) 



  2 konsultacje szkoleniowe 
  11 akcji startowych 
  2 obozy  - zimowy i letni (kondycyjny i techniczny) 

W 2019 roku w sumie wykorzystano wszystkie środki finansowe 
przyznane przez Podkarpacką Federację Sportu oraz pozyskano 7073 zł 
dodatkowych środków (Junior, Junior Młodszy, Młodzik). Trenerami 
koordynatorami byli w roku 2016,2018,2019 – Piotr Skrzek a w roku 2017 – 
Bartosz Curzytek. 

Ze środków wypracowanych przez Podkarpacki Związek Badmintona dla 
zawodników z kadry A zakupiono dresy reprezentacyjne i koszulki. Zasady 
przyznawania strojów zostały zawarte w regulaminie kadry.  W nowym roku 
przewiduje się zakup nowych dresów jako uzupełnienie dla zawodników kadry. 

 

Rozgrywki Ligowe: 

Ekstraklasa badmintona 

W sezonach rozgrywkowych 2016-2019 z województwa podkarpackiego  
w najwyższej klasie rozgrywkowej z powodzeniem występowały dwie drużyny: 
MKS Stal Nowa Dęba, 
Wyniki w poszczególnych sezonach: 
2016/2017  
Stal Nowa Dęba - 7 miejsce 

UKS Aktywna Piątka Przemyśl - 9 miejsce  
2017/2018  
Stal Nowa Dęba – 13 miejsce  
UKS Aktywna Piątka Przemyśl – 9 miejsce  
2018/2019  
Stal Nowa Dęba – 14 miejsce  
UKS Aktywna Piątka Przemyśl - 6 

 

Mecze z udziałem tych zespołów dostarczyły wielu niezapomnianych emocji,  
a zespoły  toczyły wyrównane pojedynki z klubami o dużo większym budżecie, 
naszpikowane reprezentantami Polski oraz graczami z lig zagranicznych. 
 

Podkarpacka Liga Badmintona 

Podkarpacki Związek Badmintona w roku 2017 zorganizował rozgrywki 
Podkarpackiej Ligi Badmintona, które wyłoniły na kolejny sezon pierwszą  
i drugą ligę rozgrywkową. Do ligi zgłosiło się 15 zespołów spośród, których do 



rozgrywek przystąpiło 12. Finał ligi  odbył się 1 lipca 2017 roku w Żyrakowie. 
Pomysł zyskał aprobatę w środowisku i przyczynił się do  jej rozwoju  
w kolejnym  sezonie.  

W sezonie 2017/2018 w rozgrywkach I ligi badmintona wystąpiło 8 drużyn  
a w II lidze 4 zespoły, które rozegrały mecz i rewanż systemem turniejowym.   
W tym sezonie Karpacka Liga Badmintona pozyskała sponsora tytularnego 
Polską Spółkę Gazownictwa a Patronat Honorowy sprawował Marszałek 
Województwa Podkarpackiego. Patronatem medialnym rozgrywki objęła 
Gazeta Codzienna Nowiny oraz TVP Rzeszów. Finał ligi odbył 26 maja 2018 roku 
w Żyrakowie a organizatorem był UKS Orbitek Straszęcin  
i Podkarpacki Związek Badmintona. 

Karpacka Liga Badmintona 

Sezon 2018/2019 to dalszy rozwój ligi, która tym razem przyjęła nazwę 
Karpacka Liga Badmintona ze względu na to, że wystąpiły w niej zespoły spoza 
naszego województwa z Zamościa i Niepołomic. Podobnie jak w poprzednim 
sezonie 8 zespołów w I lidze, a w II lidze 6 zespołów rywalizowało systemem 
mecz i rewanż w formie turniejowej. Patronat Honorowy sprawował Marszałek 
Województwa Podkarpackiego. Patronatem medialnym rozgrywki objęła 
Gazeta Codzienna Nowiny oraz TVP Rzeszów.  Finał odbył się 1 czerwca 2019 
roku w Ropczycach a organizatorem finału był UKS Sokół Ropczyce  
i Podkarpacki Związek Badmintona. Podobnie jak poprzednich latach  finał 
zakończył się dużym sukcesem organizacyjnym i medialnym.  Reportaż  
z  finałów i wywiady z zawodnikami i trenerami przeprowadziła  TVP 3 Rzeszów 
oraz Gazeta Codzienna Nowiny.  

Obecnie w związku z reformą rozgrywek ligowych przeprowadzonych przez 
Polski Związek Badmintona w II Polskiej Lidze Badmintona występuje UKS 
Orbitek Straszęcin a pozostałe drużyny pozostały w Karpackiej I Lidze 
Badmintona, która wznowi rozgrywki w lutym 2020 r.  

Od rozpoczęcia rozgrywek koordynatorem ligi  jest Piotr Skrzek, który prowadził  
i koordynował rozgrywki w programie Tournament Software.  

Pozostała współpraca sportowa: 

Podkarpacki Związek Badmintona nawiązał współpracę z Wojewódzkim 
Sztabem Wojskowym w Rzeszowie i zorganizował po raz pierwszy w czerwcu 
2016 r. Eliminacje Wojewódzkie do Ogólnopolskich Mistrzostw Sztabów 
Wojskowych. Kolejne Eliminacje odbywały się w Nowej Dębie i Straszęcinie. 



Ponadto podpisano w 2016 r. porozumienie z Uniwersytetem Rzeszowskim 
dotyczące wprowadzenia zajęć badmintona do siatki godzin w dziale 
wychowanie fizyczne. Plany i wytyczne opracował Piotr Surowiec. Do chwili 
obecnej brak odpowiedzi ze strony Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 2016-2019 

Podkarpacki Związek Badmintona 

  Zestawienie przychodów i kosztów  - rok  2016 

Przychody  wyszczególnienie 
  

Ogółem 57 490,58 

1.Dotacje w tym: 42 531,48 

Urząd  Marszałkowski 42 531,48 

2.Przychody w tym: 14 959,10 

dopłata do zgrupowań 9 404,10 

dopłata do konsultacji 1 770,00 

kurs instruktora 450,00 

opłata regulaminowa 435,00 

składki członkowskie 2 900,00 

  
Koszty działalności w tym: 65 295,11 

zakupy (  puchary, dyplomy, medale, sprzęt sportowy, 
apteczka, materiały biurowe) 7 088,99 

usługi obce (wyżywienie, zakwaterowanie, wynajem 
obiektu, transport, obsługa medyczna, dopłata do 
szkolenia KW, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, wyrób 
pieczątek domena) 46 078,24 

wynagrodzenia                                                                            
(umowy zlecenia - opieka medyczna, trenerzy, obsługa 
techniczna) 2 450,00 

przejazdy - koszty podróży 4 793,60 

pozostałe koszty (ryczałty sędziowskie, startowe, 
wpisowe, składka członkowska, spłata zadłużenia) 4 884,28 

    

  Przychody 57 490,58 

Koszty -65 295,11 

Strata -7 804,53 

   

Zestawienie przychodów i kosztów  - rok  2017 

Przychody  wyszczególnienie 
  

Ogółem 194 295,30 

1.Dotacje w tym:   



Urząd  Marszałkowski 57 310,50 

MSiT Warszawa 30 000,00 

Stawil Sp. zo.o umowa partnerska 77 488,80 

2.Przychody w tym:   

dopłata do zgrupowań 10 420,00 

dopłata do konsultacji 5 362,00 

opłata regulaminowa 2 165,00 

wpisowe 4 749,00 

składki członkowskie 2 800,00 

reklama 4 000,00 

  Koszty działalności w tym: 163 761,62 

zakupy ( puchary, dyplomy, medale, drobny sprzęt 
sportowy, nagrody rzeczowe, apteczka, baner, materiały 
biurowe) 33 956,32 

usługi obce (wyżywienie, zakwaterowanie, wynajem 
obiektu, transport, obsługa medyczna, dopłata do 
szkolenia KW przep. egzaminu na kurs, prowadzenie 
zajęć, strona internetowa, domena) 102 691,23 

wynagrodzenia + ZUS                                                                          
(umowy zlecenia - opieka medyczna, wynagrodzenie 
trenerów, obsługa techniczna, spiker zawodów, 
koordynator projektu, skł. ZUS od umowy zlecenia) 6 030,94 

przejazdy - koszty podróży 4 074,60 

pozostałe koszty (ryczałty sędziowskie, składka 
członkowska, wpisowe, startowe, wynik finansowy za 
ubiegły rok) 16 959,53 

podatek dochodowy od osób prawnych 49,00 

  Przychody 194 295,30 

Koszty -163 761,62 

Dochód 30 533,68 

 

Zestawienie przychodów i kosztów -  rok  2018 

Przychody  wyszczególnienie 
  

Ogółem 207 446,84 

1.Dotacje w tym:   

Urząd  Marszałkowski 88 149,89 

MSiT Warszawa 30 000,00 

2.Przychody w tym:   

dopłata do zgrupowań 23 250,00 

dopłata do konsultacji 13 609,00 

kurs instruktora 23 800,00 

kurs sędziego 2 880,00 

opłata regulaminowa 180,00 

wymiana i naprawa naciągu 1 415,00 

składki członkowskie 2 600,00 

reklama 5 000,00 



wpisowe, startowe 16 557,00 

pozostałe - nadpłata ZUS 5,95 

  

  Koszty działalności w tym: 232 582,69 

zakupy ( puchary, medale, dyplomy, pamiątki, lotki, taśma, 
koszulki, materiały biurowe) 23 628,53 

usługi obce (wyżywienie, zakwaterowanie, wynajem 
obiektu, transport, zabezpieczenie medyczne, baner, 
dopłata do szkolenia KW usługa trenerska, kurs instruktora, 
przeprowadzenie egzaminu, prowadzenie zajęć opłaty 
.telekomunikacyjne, serwer, domena) 161 578,43 

wynagrodzenia + ZUS                                                                         
(umowy zlecenia - opieka medyczna, wynagrodzenie 
trenerów, obsługa techniczna, spiker zawodów, koordynator 
projektu) 21 137,25 

przejazdy - koszty podróży 7 569,48 

pozostałe koszty (ryczałty sędziowskie, wpisowe składka 
członkowska) 18 669,00 

  Przychody 207 446,84 

Koszty -232 582,69 

Strata -25 135,85 

   

Zestawienie przychodów i kosztów -  rok  2019 

  
Przychody  wyszczególnienie 

  

Ogółem 167 399,00 

1.Dotacje w tym:   

Urząd  Marszałkowski 84 914,00 

MSiT Warszawa 30 000,00 

2.Przychody w tym:   

dopłata do zgrupowań 24 600,00 

dopłata do konsultacji 12 060,00 

kurs instruktora 1 950,00 

opłata regulaminowa 980,00 

wymiana naciągu 900,00 

składki członkowskie 3 000,00 

wpisowe, startowe 8 995,00 

  

  Koszty działalności w tym: 167 817,13 

zakupy ( medale, dyplomy, baner, dresy, lotki,) 25 212,89 



usługi obce (wyżywienie, zakwaterowanie, wynajem 
obiektu, transport, obsługa multimedialna, usługa 
projektowa, dopłata do szkolenia KW, usługa trenerska, 
obsługa sędziowska, nadruk na koszulkach, spiker, strona 
internetowa, opłata pocztowa, prowizja bankowa, domena) 109 867,24 

wynagrodzenia                                                                         
(umowy zlecenia - opieka medyczna, wynagrodzenie 
trenerów, obsługa techniczna, spiker zawodów, 
koordynator, sekretariat,) 18 850,00 

przejazdy - koszty podróży 408,00 

pozostałe koszty (ryczałty sędziowskie, wpisowe składka 
członkowska) 13 460,00 

podatek dochodowy od osób prawnych 19,00 

  Przychody 167 399,00 

Koszty -167 817,13 

Strata -418,13 

 


