
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

 

Podkarpackiego Związku Badmintona 

 
na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów  

Podkarpackiego Związku Badmintona 

za 2021 r. 

 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

1. Monika Biela  – przewodniczący 

2. Rafał Kosztyło  – sekretarz 

3. Piotr Iwanko – członek 

 

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna realizowała zadania statutowe  

w następujący sposób: 

1. Kontrola wybranych elementów funkcjonowania zarządu PZBad. 

2. Systematyczne monitorowanie procesu decyzyjnego poprzez wgląd do dyskusji  

i uchwał zarządu podejmowanych drogą elektroniczną. 

3. Analiza wyników badania sprawozdania finansowego. 

 

Poniższe sprawozdanie obejmuje następujące obszary działalności Podkarpackiego 

Związku Badmintona: 

1. Realizację zadań statutowych związku. 

2. Gospodarkę finansową związku. 

 

Ad. 1. W zakresie realizacji zadań statutowych: 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Podkarpackiego Związku Badmintona należycie 

dbał o realizację zadań statutowych zajmując się całokształtem zdań spoczywających na 

związku. Działalność zarządu realizowana była w sposób zorganizowany i planowy co 

zapewniało właściwą realizację zadań. Posiedzenia zarządu odbywały się z wystarczającą 

częstotliwością, były protokołowane a podejmowane uchwały, ponumerowane i znajdują się 

w stosownym rejestrze. Zarząd systematycznie korzysta z elektronicznej formy 

procedowania co pozwala zachować ciągłość kierowania w okresie między posiedzeniami. 

Zarząd prawidłowo realizował swoją powinność wynikającą z postanowień statutu  

w zakresie popularyzowania badmintona, organizacji i prowadzenia współzawodnictwa, 

powoływania kadry wojewódzkiej poszczególnych kategorii wiekowych, koordynacji 

działań oraz ustanawiania reguł organizacyjnych i sportowych pomiędzy zrzeszonymi 

klubami w woj. podkarpackim. 

 

W roku 2021 r w celu realizacji powyższych założeń zostały zorganizowane min. 

✓ Karpacka Liga Badmintona 

✓ Krajowy Turniej Podkarpacki CUP 2021 – w kategoriach Żak, Żak Młodszy, Młodzik          

Młodszy, Młodzik oraz Junior Młodszy 

✓ Mistrzostwa Podkarpacia 2021 w kategoriach Żak, Żak Młodszy, Młodzik Młodszy  

i Młodzików 

✓ obóz kondycyjny dla kadry podkarpacia w Zakopanem 



✓ we współpracy z Małopolskim Związkiem Badmintona zorganizowane zostały    

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. 

 

Badmintoniści podkarpaccy brali udział w zawodach i turniejach w całej Polsce min.  

✓ Otwarte Grand Prix Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych pod Honorowym 

Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla 

✓ Otwarte Grand Prix Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych w Sulęcinie 

✓ Grand Prix Polski Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzików Młodszych  

i Młodzików w Bieruniu i Imielinie 

✓ Międzynarodowy Turniej ‘SILESIA BADMINTON CUP’ w Bieruniu 

✓ II Memoriał Stefana Pawlukiewicza o Puchar Gór Świętokrzyskich w Żaganiu 

✓ Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Głubczycach 

✓ drużynowe Akademickie Mistrzostwa Polski 

✓ indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Suwałkach 

✓ indywidualnej Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych w Suchedniowie 

✓ Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim 

✓ Otwarte Grand Prix Juniorów  i Młodzików w Siannowie i Drzonkowie 

We współpracy z Zarządem Podkarpackiego Związku Badmintona przeprowadzono 

również w celu prawidłowej realizacji założeń statutowych Grand Prix w Zarzeczu oraz 

Otwarte Mistrzostwa Jarosławia o puchar Burmistrza. 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili kontrolę wybranych zadań w tym 

rozliczenia udziału zawodników podkarpacia w dotowanych turniejach. Dokonano także 

kontroli wyciągów bankowych. Ponadto komisja dokonała kontroli dokumentacji księgowo-

finansowej dotyczącej kosztów delegacji.  

 

W trakcie kontroli komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w/w kwestii. 

 

Ad.2. W zakresie gospodarki finansowej: 

 

Komisja przeprowadziła kontrolę gospodarki finansowej Podkarpackiego Związku 

Badmintona w dniu 26 czerwca 2022 r. oraz w dniu 7 sierpnia 2022 r. Komisja dokonała 

badania dokumentów księgowych za 2021 rok. Kontrolowano dokumentację finansową 

wydatków statutowych, wydatków dotacyjnych – za cały rok działalności PZB.. Przy tych 

czynnościach szczegółowych informacji udzielała księgowa PZB Pani Maria Pędziwiater. 

Komisja uznała wyjaśnienia ww. osoby w pełni wiarygodne i wystarczające. Podkreśla się 

staranność finansową i przejrzystość prowadzonej dokumentacji. Po zapoznaniu się  

z przedstawioną dokumentacją finansową i merytoryczną za rok 2021 dokonała pozytywnej 

oceny pracy Zarządu Podkarpackiego Związku Badmintona.  Księgowość jest prowadzona 

zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz polityką rachunkowości przyjętą przez zarząd. 

Z analizy przeprowadzonej w dniu 13.10.2022 r. wynika, że: 

a) sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla 

oceny sytuacji majątkowej i finansowej PZBad 

b) operacje finansowe dokumentowane są prawidłowo z należytą starannością, na bieżąco  

i systematycznie oraz zostały sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami 

rachunkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych 



c) wyniki badania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych stanowiących podstawę 

dokonanych w nich zapisów pozwalają uznać je za spełniające warunek rzetelności, 

bezbłędności i sprawdzalności. 

 

Zarząd w sposób należyty spełnia zadania związane z pozyskiwaniem środków finansowych, 

właściwie nadzoruje ich wydawanie oraz terminowo rozlicza się z dysponentami środków  

w szczególności z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie. 

 

Podsumowując: 

Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zarząd Podkarpackiego Związku Badmintona we 

właściwy sposób realizował stojące przed nim zdania i wnosi o przyjęcie sprawozdania 

Zarządu za 2021 r . 

 

 

                                                      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

                                                       Monika Biela  

 

       Sekretarz: Rafał Kosztyło 

        Członek komisji: Piotr Iwanko  

 

 


