
 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu  

Podkarpackiego Związku Badmintona  

za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zarząd Podkarpackiego Związku Badmintona 

 

Zarząd wybrany przez Walny Zjazd delegatów w dniu 9.01.2020 r.  pracował  

w  składzie: 

Andrzej Rachwał – Prezes 

Krzysztof Orzechowicz – Wiceprezes ds. organizacyjnych 

Piotr Skrzek – Wiceprezes ds. sportowych  

Adam Bunio –Wiceprezes ds. promocji i rozwoju 

Mariusz Bienia  – Sekretarz  

Bartosz Curzytek – Członek Zarządu  

Zebrania Zarządu odbywały się w miarę potrzeb. Ponadto w sprawach pilnych podejmowano 

decyzję poprzez głosowania za pomocą poczty elektronicznej.  

Po okresie pandemii praca zarządu oraz działalności związku przebiegała zgodnie  

z założeniami.  

                                    Sprawy merytoryczno-finansowe 

  

      Zarząd Podkarpackiego Związku Badmintona prowadził działalność zgodnie z zakresem 

swoich zadań określonych statutem oraz innych potrzeb. 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odbyły się 2 posiedzenia Zarządu w formie 

stacjonarnej. Pozostałe uchwały zarząd podejmował za pomocą poczty elektronicznej. 

W swej działalności Zarząd skoncentrował się na realizacji bieżących zadań organizacyjnych  

i realizacji wniosków finansowanych przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, oraz innych 

statutowych zadaniach. W roku 2021 złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w 

wysokości  91 523 zł. W ramach tych środków dofinansowane były wyjazdy najlepszych 

zawodników na turnieje Grand Prix we wszystkich kategoriach oraz wyjazdy na indywidualne 

mistrzostwa Polski. Ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego oraz innych dotacji, 

decyzją Zarządu, korzystać mogą zawodnicy z klubów, które zapłaciły składkę członkowską 

za rok, w którym realizowane są zadania do 31 marca danego roku.  

W roku 2021 składkę statutową zapłaciło 11 klubów oraz 2 osoby jako niezrzeszeni. 

Wykaz klubów które zapłaciły składkę: 

JKB – Jarosław 

UKS Mixteam – Tarnowiec 

UKS Jagiellonka - Medyka 



Miejski Klub Sportowy "Stal" Nowa Dęba,  

Stowarzyszenie Sportowe Badminton Zarzecze,  

Uczniowski Klub Sportowy "Arka" w Umieszczu,  

Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" przy Zespole Szkół nr 1 w Ropczycach,  

Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy "Badminton" Przemyśl,  

Rzeszowski Klub Badmintona,  

Uczniowski Klub Sportowy "Orbitek" Straszęcin,  

Międzyszkolny Klub Sportowy "Skarbek" Gogołów,  

Piotr Surowiec za Oliwię Surowiec – niezrzeszona  

Katarzyna Przybyła za Adam Przybyła - niezrzeszony 

 

Działalność organizacyjno - sportowa w roku 2021 

Podkarpacki Związek Badmintona w roku 2021 zorganizował następujące turnieje: 

- Mistrzostwa Podkarpacia – Gogołów – 19.06.2021 

 

oraz 4 turnieje w ramach cyklu turniejów Żaków, Żaków Młodszych, Młodzików Młodszych  

 

i Młodzików Podkarpacki CUP 2021 w Szczucinie.  

Część z tych turniejów przyniosła korzyści finansowe dla związku a środki mogły być  

przekazane na dofinansowanie obozów i zgrupowań w roku 2021,  na nagrody dla medalistów 

mistrzostw Polski za rok  2021 a  także na inne cele statutowe. Nagrody za zdobyte medale 

otrzymali:  

Skrzek Emilia – 1000 zł  

Krystek Mikołaj – 1000 zł  

Tymoteusz Malik – 1000 zł  

Medale na Mistrzostwach Polski: 

- Mikołaj Krystek – UKS Orbitek Straszęcin – 20-23.05.2021 – Suchedniów – 

Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych – srebrny medal w grze mieszanej i 

brązowy w grze podówjnej 

- Tymoteusz Malik – MKS Stal Nowa Dęba – 11-13.06.2021 r. – Suwałki – Indywidualne 

Mistrzostwa Polski Młodzieżowców – srebrny medal w grze pojedynczej 

-  Emilia Skrzek UKS Orbitek Straszęcin – 26-29.06.2021 r. – Piotrków Trybunalski –         

      Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży -  brązowy medal w grze mieszanej i brązowy medal     

      w grze podwójnej  

 



 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – 15.05.2021 r. – Wieliczka 

W roku 2021 Podkarpacie uległo Małopolsce – 24-31. W turnieju wystąpiło ogólnie 18 

klubów z czego 8 klubów z Podkarpacia. 

Z Podkarpacia a na podium zameldował się  UKS Orbitek Straszęcin na 2 miejscu z 

dorobkiem 9 pkt., zaraz poza podium  MKS Stal Nowa Dęba i SSKS Badminton Przemyśl po  

4,5 pkt. a następnie MKS Skarbek Gogołow 3,0 pkt.  

 

Cykl turniejów Podkarpacki CUP 2021 

W IV cyklu turniejów wystąpili zawodnicy z 36 klubów  z całej Polski. Z Podkarpacia udział 

wzięło 7 klubów oraz zawodnicy niezrzeszeni. Najlepsze miejsca z naszego województwa 

zajęli: 4 miejsce  UKS Orbitek Straszęcin i 5 miejsce MKS Skarbek Gogołów.  

Ze względu na ograniczenia pandemiczne turnieje rozegrano w Szczucinie ze względu na 

dostępność dużej ilości kortów.  Turnieje nie były dofinansowane ze środków woj. 

Podkarpackiego ( ze względu na organizację turnieju w innym województwie), ani ze środków 

Ministerstwa Sportu i Turystyki.   

Mimo braku dofinansowania organizowany cykl turniejów przyniósł korzyści finansowe, które 

zostały wykorzystane na dopłaty do konsultacji startowych, szkoleniowych oraz obozów 

sportowych.  

 

Turnieje Grand Prix  

Zawodnicy zrzeszeni w kadrze wojewódzkiej brali udział we wszystkich Otwartych Turniejach 

Grand Prix. Dzięki tym startom zdobywali punkty do listy kwalifikacyjnej dzięki czemu mogli 

być rozstawiani w turniejach mistrzowskich. Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie 

związku - www.badminton-rz.pl 

 

 

 



 

Obozy sportowe 

W 2021 r. miały miejsce letnie obozy sportowe: kondycyjny w miejscowościach: Kościelisko 

k. Zakopanego, Ośrodek Kirowy (01-08.08.2021) oraz techniczny w  Sianowie nad Morzem  

(15-26.07.2021). Opiekę trenerską sprawowali: Piotr Skrzek, Hubert Pączek, Krzysztof 

Orzechowicz oraz Magdalena Pączek jako fizjoterapeutka.  Ze względu na bardzo dobre 

warunki pobytowe, miejsce oraz organizację obozu kondycyjnego  Zarząd PZB postanowił w 

2023 r. ponowić obóz kondycyjny w tym samym miejscu.  Rezerwacja została wstępnie 

wykonana.  

Rozgrywki ligowe 

W 26.09.2021 r. rozpoczęła się kolejna edycja  Karpackiej Ligi Badmintona w której wystąpiło 

8 zespołów  (UKS Kiko Zamość, MKS Stal Nowa Dęba, Rakieta Tarnów I, Rakieta Tarnów II, 

Badminton Academy Rzeszów, Team Tarnowiec, Badmin Zarzecze, MKS Skarbek Gogołów.  

Koordynatorem rozgrywek jest Podkarpacki Związek Badmintona. Rozgrywki cieszyły się 

dużym powodzeniem mimo ograniczeń pandemicznych. Szczegółowe wyniki końcowe zostaną 

ujęte w sprawozdaniu za rok 2022.   

 

 

 

Działalność promocyjna związku  

          Starty podkarpackich badmintonistów a co się z tym wiąże wyniki, tak drużynowe jak  

i indywidualne były na bieżąco relacjonowane na stronach internetowych: Podkarpackiego 

Związku Badmintona  oraz witrynach internetowych poszczególnych podkarpackich klubów. 

Każdy merytoryczny opis był poparty licznymi zdjęciami, bezpośrednio z badmintonowych 

kortów oraz z ceremonii dekoracji. Relacje z tych startów były również przesyłane do 

podkarpackich mediów, które na bieżąco zamieszczały na swoich portalach., takich jak: 

Nowiny Gazeta Codzienna, ,Gmina Nowa Dęba, Info Nowa Dęba, Echo Dnia, Tygodnik 

Nadwiślański, Obserwator Lokalny Dębica. 

Na turniejach indywidualnych oraz rozgrywkach drużynowych (Karpacka Liga Badmintona) 

organizowanych w różnych miejscowościach na Podkarpaciu, a konkretnie w halach 

sportowych w ramach promocji dyscypliny oraz rangi zawodów umieszczane były banery 

informujące o aktualnie rozgrywanych zawodach, a także o organizatorach tychże zawodów. 



Na zawodach rozgrywanych w Nowej Dębie obecna była również Telewizja Lokalna TVL  

z Tarnobrzega a w Żyrakowie TV Dębica.  

 

Kadry wojewódzkie 

 W roku 2021 podobnie jak w roku ubiegłym prowadzone było szkolenie kadr 

wojewódzkich w kadrach wojewódzkich młodzików, juniorów młodszych, młodzieżowców  

i juniorów. Koordynatorem z ramienia zarządu był Pan Piotr Skrzek. Środki finansowe zostały 

przeznaczone na konsultacje szkoleniowe, konsultacje startowe oraz obozy sportowe.  

Oprócz przyznanych przez Podkarpacka Federację Sportu środków dodatkowo pozyskano 

środki od innych dyscyplin, które ich nie wykorzystały w wysokości 6278 zł.  

 
     

 
Harmonogramy Kadr Wojewódzkich 2021 

Lp. Kadra Ilość akcji  Planowane  Wykonane  

1. KWJiML 10 12512   12 512,00 zł  

2. KWJM 10 9632   11 610,00 zł  

3. KWM 13 36960   41 260,00 zł  

  
razem 59104   65 382,00 zł  

 
6278 zł  pozyskano dodatkowych środków z Kadr Wojewódzkich nie 

wykorzystanych przez inne dyscypliny 

 

Program Shuttle Time 

W roku 2021 Podkarpacki Związek Badmintona współpracował z Fundacja Narodowy 

Badminton podczas realizacji programu SHUTTLE TIME na Podkarpaciu. Programem 12 

szkół które otrzymały sprzęt sportowy dla uczestników i nauczycieli oraz środki na organizację 

turniejów szkolnych i wypłatę za prowadzenie zajęć dla nauczycieli.  

Koordynatorem programu z ramienia okręgu był Pan Bartosz Curzytek. Podsumowanie 

programu odbyło się w Przeworsku podczas turnieju finałowego w którym uczestniczyło 10 

szkół. 2  szkoły nie wzięły udziału ze względu na obawy rodziców związanych z COVID19 



SPRAWOZDANIE  FINANSOWE 

 

Podkarpacki Związek Badmintona   
35-011 Rzeszów ul.Pułaskiego13 a   
NIP 813-109-49-74   

BILANS sporządzony na dzień  31.12.2021 
                    na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości   

AKTYWA   

  
Stan aktywów na 

dzień:   

Wyszczególnienie aktywów (początek roku) (koniec roku) 

1 2 3 

      
A. AKTYWA TRWAŁE 31 618,33 49 238,33 
      

   I. Wartości niematerialne i prawne      

   II. Rzeczowe aktywa trwałe  31 618,33 49 238,33 

   III. Należności długoterminowe      

   IV. Inwestycje długoterminowe      

   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe      

      
B. AKTYWA OBROTOWE 47 863,13 40 945,10 
      

   I. Zapasy  26 592,73 24 575,63 

   II. Należności krótkoterminowe  4 426,00 125,00 

   III. Inwestycje krótkoterminowe  16 844,40 16 244,47 

   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe      

      

C.  Należne wpłaty na fundusz statutowy      

      

      
Aktywa razem 79 481,46 90 183,43 

      

   
   

PASYWA   
  Stan pasywów na dzień: 

Wyszczególnienie pasywów (początek roku) (koniec roku) 

1 2 3 

      
A. FUNDUSZ WŁASNY 79 191,46 66 183,43 

      

      

   I. Fundusz statutowy  40 887,30 63 219,36 

   II. Pozostałe fundusze      

   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -26 078,48 - 

   IV. Zysk (strata) netto  64 382,64 2 964,07 

      

      
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  290,00 24 000,00 
      

   I. Rezerwy na zobowiązania      

   II. Zobowiązania długoterminowe      

   III. Zobowiązania krótkoterminowe  290,00   

   IV. Rozliczenia międzyokresowe    24 000,00 

      

      
Pasywa razem 79 481,46 90 183,43 

      
   



 

 

 Podkarpacki Związek Badmintona   

 35-011 Rzeszów ul.Pułaskiego 13 a   

 NIP 813-109-49-74   

    
    
  

 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień  31.12.2021 

 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości  

   

Poz Wyszczególnienie 

 Kwota za rok 
poprzedni  

 Kwota za rok 
obrotowy  

    

1 2 3 4 

       

A. Przychody z działalności statutowej  187 838,64  163 496,00  

I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  87 900,29  64 736,00  

II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego  68 330,00  38 320,00  

III  Przychody z pozostałej działalności statutowej  31 608,35  60 440,00  

B. Koszty działalności statutowej  123 402,67  160 481,93  

I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  87 900,29  64 736,00  

II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego  35 502,38  38 320,00  

III  Koszty pozostałej działalności statutowej    57 425,93  

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)  64 435,97  3 014,07  

       

D.  Przychody z działalności gospodarczej      

E.  Koszty działalności gospodarczej     

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)  0,00  0,00  

       

G. Koszty ogólnego zarządu      

       

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)  64 435,97  3 014,07  

       

I. Pozostałe przychody operacyjne      

J. Pozostałe koszty operacyjne      

       

K. Przychody finansowe      

L. Koszty finansowe  1,33    

       

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)  64 434,64  3 014,07  

N. Podatek dochodowy  52,00  50,00  

O. Zysk (strata) netto (M-N) 64 382,64  2 964,07  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Informacja ogólna do sprawozdania finansowego: 

1) Podkarpacki Związek Badmintona  ul. Pułaskiego 13 a 35-011 Rzeszów 

Numer w Krajowym Rejestrze Sadowym KRS 0000067467 

2) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2021 do 31.12.2021 

3)  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności  przez jednostkę w dające się przewidzieć przyszłości. 

4) Sprawozdanie finansowe sporządzono wg załącznika nr 6 zgodnie z art.46 ust.5 pkt 6 

ustawy o rachunkowości przeznaczonym dla jednostek o których mowa w art.3 ust.2 i 

art.3ust. 3 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

5) Podkarpacki Związek Badmintona  prowadzi księgowość na podstawie art. 10 ustawy 

o rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późniejszymi zmianami.  

Księgi rachunkowe obejmują:  

- konta księgi głównej( ewidencja syntetyczna) w której obowiązują ujęcia każdej 

operacji zgodnie z zasadami podwójnego zapisu. Konta księgi głównej służą do ujęcia 

zapisów w porządku systematycznym na kontach przewidzianych w zakładowym 

Planie Kont. 

- konta ksiąg pomocniczych (analityka) służą uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów 

kont księgi głównej. Zapisów dokonuje się zgodnie z planem kont. 

Prowadzona jest ewidencja ilościowo – wartościowa środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych dla wszystkich rzeczowych składników majątku trwałego. 

Środki trwałe, których wartość początkowa  nie przekracza 10 000,00 zł,  zalicza się do 

środków trwałych o niskiej wartości i umarza jednorazowo w całości ( 100%) w 

momencie przyjęcia do użytkowania, niezależnie od okresu użytkowania. 

Środki trwałe, których wartość początkowa przekracza 10 000,00 zł umarzane są 

według właściwej dla danego środka stawki amortyzacji planowo na koniec roku 

obrotowego. 

Zasada wyceny aktywów i pasywów: 

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg rzeczywistych cen nabycia, 

pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacja) 

- zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wg cen nabycia  



- należności i zobowiązania w tym również z tytułu pożyczek w kwocie wymaganej 

zapłaty 

- środki pieniężne, kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej 

Ewidencja przychodów prowadzona jest na kontach zespołu „7” z podziałem  na 

przychody z działalności nieodpłatnej, odpłatnej i pozostałej działalności statutowej.  

Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu „4”- koszty wg rodzaju. 

Koszty zespołu „4” ewidencjonowane są oddzielnie dla działalności statutowej  

i administracyjnej. Saldo kont kosztowych przenosi się na koniec roku obrotowego na 

konto wynik finansowy, gdzie również przenosi się przychody osiągnięte w ciągu roku  

ustalają w ten sposób wynik finansowy. 

Sprawozdanie finansowe obejmuje  bilans  rachunek zysków i strat zgodnie  

z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

Podkarpacki Związek Badmintona stosuje program Symfonia Rachunkowość i Finanse. 

                                         Informacje uzupełniające do bilansu 

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów 

finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych 

w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych 

rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub 

stowarzyszonych są ujawniane odrębnie, 

   - nie dotyczy 

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 

zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków 

oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań 

zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze 

wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii, 

  - nie dotyczy 

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

  - nie dotyczy 

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł 

- dotacja z Urzędu Marszałkowski 

- dopłata do zgrupowań i zawodów 

- wpisowe 

- opłata regulaminowa 



- składki członkowskie 

- wpłata na kurs instruktora 

5) informacje o strukturze kosztów 

  - wyżywienie i zakwaterowanie 

- sprzęt sportowy 

- puchary, dyplomy, medale, statuetki 

- baner 

- nagrody dla zawodników 

- wynajem obiektu 

- obsługa medyczna 

- transport 

- obsługa techniczna 

- koszulki z nadrukiem 

- spiker zawodów 

- sekretariat zawodów 

- wpisowe 

- wynagrodzenie  

- przejazdy na zawody 

- ryczałty sędziowskie 

- strona internetowa 

- materiały biurowe 

- opłaty pocztowe, bankowe 

- środki medyczne 

- składka członkowska 

- dopłata do konsultacji i zgrupowań 

6)  inne informacje  

W roku 2021 zmalały wpływy na działalność związku w stosunku do roku ubiegłego, 

natomiast wzrosły koszty działalności związku  W roku 2021 Podkarpacki Związek 

Badmintona  zamknął działalność zyskiem  w wysokości 2 964,07 złotych. 


