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 PROTOKÓŁ 

 z XXI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej Województwa Podkarpackiego odbytego w dniu 15.03.2014r. w 

Rzeszowie. 

           Zjazd otworzył Prezes Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 

Pan Mieczysław Doskocz, powitał wszystkich zgromadzonych delegatów i zaproszonych 

gości. Podkreślił, że w tym roku mija 57 lat działalności PTKKF, natomiast w 2017r. 

będziemy obchodzić okrągłą rocznicę 60 lat. Prezes przypomniał o działaczach, którzy 

odeszli na „wieczną wahtę” a byli to: Joanna Wiktor, Wiesław Nykiel, Leszek Deptuła, 

Zbigniew Stanio i Jerzy Miśkiewicz. Zgromadzeni uczcili ich pamięć minutą ciszy. Następnie 

Prezes odwołał się do dostarczonego delegatom projektu Regulaminu Zjazdu oraz Porządku 

Obrad. Zapytał czy uczestnicy chcą wnieść do tych dokumentów uwagi i czy mają w związku 

z nimi jakieś pytania. W związku z potrzebą ustalenia trybu głosowania Prezes odwołał się do 

delegatów o propozycje w tej sprawie. Głos zabrał Grzegorz Skowron zaproponował tryb 

głosowania jawny. Delegaci jednogłośnie zaakceptowali tą propozycję. Ustalono również, że 

skład przyszłego Zarządu będzie się składał z pięciu osób. W związku z brakiem innych uwag 

i niejasności Prezes zarządził głosowanie. Uczestnicy jednogłośnie przyjęli proponowany 

Porządek Obrad Zjazdu i Regulamin Zjazdu. Protokolantami zostali: Barbara Górska i Sylwia 

Maślanka.   

Następnie Prezes PTKKF wręczył Honorowe Złote Odznaki TKKF jak również listy 

gratulacyjne - grawertony przyznane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.  

Honorowe Złote Odznaki TKKF otrzymali: Beata Buziewicz, Michał Frańczyk, 

Elżbieta Kąsek, Adam Kozubal, Małgorzata Nastaj, Henryk Oleksiuk, Stanisław Paszek, 

Katarzyna Słuja, Jan Świerad i Józef Tadla.  

Pamiątkowe listy gratulacyjne - grawertony od Marszałka Województwa 

Podkarpackiego otrzymali: Czesława Lew, Barbara Górska, Ignacy Lubojański, Jacek 

Piekiełek, Bogusław Rychlicki, Grzegorz Skowron i Zenon Tendera.  

Po chwilach uroczystych nastąpił wybór Przewodniczącego Zjazdu, którym został Pan 

Bogusław Rychlicki. Przewodniczący Zjazdu zaproponował wybranie komisji zjazdowych: 

Mandatowej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków.  

Do Komisji Mandatowej wybrano: 

1. Barbarę Górską – Przewodnicząca, 

2. Piotra Jastrzebskiego– Członek, 

3. Michała Frańczyka – Członek. 

Do Komisji Wyborczej wybrano:  

1. Grzegorza Skowrona – Przewodniczący,  

2. Beatę Buziewicz – Członek,  

3. Józefa Tadlę – Członek.  

Do Komisji Uchwał i Wniosków  wybrano: 

1.  Jacka Piekiełka – Przewodniczący,  

2.  Małgorzatę Wojnowską – Członek,  

3.  Zenona Tenderę -  Członek.  

 Następnie protokół przedstawiła Komisja Mandatowa. Przewodnicząca Barbara 

Górska stwierdziła, że w zjeździe uczestniczy 21 osób co wobec liczby 41 delegatów 

wybranych na zjazd stanowi to 50% + 1 osoba. Dlatego zgodnie ze statutem XXI 

Wojewódzki Zjazd Delegatów Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 

w Rzeszowie jest prawomocny do podejmowania uchwał i przeprowadzenia wyborów do 

władz Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie. 

Stwierdziła, że Zjazd obraduje w II terminie co również potwierdza jego prawomocność.  

 Przewodniczący oddał głos Prezesowi Doskoczowi, który przedstawił sprawozdanie z 

działalności Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie. 

(Sprawozdanie w załączeniu). Na początku Prezes przedstawił ogólną trudną sytuację sportu 
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powszechnego na przestrzeni ostatnich lat. Prezes zwrócił uwagę na fakt upolitycznienia 

sportu a mianowicie wykorzystania go w wyborach. Wiele partii by przyciągnąć wyborców 

na pierwszych miejscach swoich list umieszcza ludzi sportu. Trzecim problemem na który 

zwrócił Prezes uwagę był obniżający się poziom sportowy dzieci i młodzieży. Stwierdził, że 

gro pieniędzy skierowanych jest na sport zawodowy a nie na płace dla nauczycieli i 

instruktorów sportu. W większości szkół, zaprzestały działalności UKS-y i SKS-y  

Następnie Prezes przeszedł do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytoryczne z  

działalności PTKKF. Stwierdził, że był to trudny okres zarówno dla stowarzyszeń lokalnych 

jak też stowarzyszenia wojewódzkiego. Wpływ na tą sytuację miał kryzys społeczno – 

gospodarczy, w którym działalność sportowa w hierarchii problemów została na ostatnim 

miejscu. Sytuację tą systematycznie pogłębiał brak koncepcji w działalności na rzecz sportu w 

Polsce i w Województwie. Również biurokratyzacja i permanentne upolitycznienie sportu, 

przy częstych zmianach władz i osób na stanowiskach zarządzających sportem nie mający 

wiele wspólnego ze sportem.  

Prezes Towarzystwa przeszedł następnie do przedstawienia sytuacji Uczniowskich 

Klubów Sportowych, Parafialnych Klubów Sportowych i Ognisk Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej członków Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w 

Rzeszowie. Zaznaczył, że obecnie ich ilość sięga 41, jednak jest ona niestała ponieważ 

powstają nowe ognisko min. w Łańcucie a wygasa działalność innych ognisk. Przyczynę tych 

zmian można doszukiwać w zmieniającym się nastroju grup organizacyjnych, jak również 

braku warunków do prowadzenia tego typu działalności. Zaznaczył również, że występują 

dwa typy stowarzyszeń: regulaminowe, które nie otrzymują dotacji, nie prowadzą 

księgowości i są zdani na wsparcie administracji samorządowej oraz ogniska z osobowością 

prawną, które otrzymują dotacje, prowadzą księgowość i otrzymują fundusze na swoją 

działalność. Zaproponował aby w przyszłej kadencji dokonać urealnienia członkostwa i 

ustanowić członkostwo rzeczywiste oraz wspierające.   

Następnie Prezes PTKKF przedstawił 7 osobowy skład Zarządu, który działał przez 

ostatnie 4 lata.  

1. Mieczysław Doskocz – Prezes, 

2. Bogusław Rychlicki – Wiceprezes, 

3. Barbara Górska – Skarbnik, 

4. Grzegorz Skowron – Członek Zarządu, 

5. Jacek Piekiełek – Członek Zarządu, 

6. Jerzy Miśkiewicz – Członek Zarządu, 

7. Antoni Lew – Członek Zarządu.  

W przeciągu ostatnich lat Zarząd pracował w pięcio osobowym składzie ze względu na 

śmierć Jerzego Miśkiewicza i rezygnację Antoniego Lwa.  

 W Województwie Podkarpackim we współpracy z samorządami i lokalnymi 

stowarzyszeniami organizowane były następujące imprezy sportowe: 

- Liga TKKF w Tenisie Stołowym, 

- Liga TKKF w Piłce Siatkowej,  

- Olimpiada Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”, 

- Turniej Piłki Siatkowej im. A. Rajzera, 

- Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego,  

- Międzynarodowa Olimpiada Tenisa Stołowego  

- Turniej Plażowej Piłki Siatkowej. 

Odbywały się również imprezy biegowe takiej jak: 

- Bieg Niepodległości, 

- Bieg po Zdrowie,  

- Światowy Dzień Marszu TAFISA.  

PTKKF prowadził również Ośrodki tj.: 

- Ośrodek Joggingu,  

- Ośrodek  III wieku, 

- Ośrodek dla Osób Zwalczających Nadwagę. 
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Innymi imprezami, które były wspierane przez PTKKF to: 

- Spływy kajakowe w Tarnobrzegu,  

- Biegi: Siarkowca, Nadwiślańskie, wokół Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu.  

Prezes zwrócił również uwagę na prowadzone w 2010 i 2011r. seminaria dla animatorów 

sportu, które ze względu na brak środków musiały zostać zaniechane.  

Imprezą, która była w pierwszych latach popularna wśród samorządów, był Sportowy 

Turniej Miast i Gmin. W późniejszych swoich edycjach powodował statystyczny wyścig 

danych, dlatego podjęto decyzje, że gminy które są chętne do uczestnictwa będą zgłaszały się 

bezpośrednio do Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich.    

Następnie Prezes przeszedł do przedstawienia problematyki finansowo - gospodarczej i 

stwierdził, iż główną jej cechą starań w tym zakresie była oszczędność i efektywność 

prezentując główne dane z budżetu 2013r.  

- Dochody                                                                                          – 151 862 zł 

 dotacje na zadania zlecone ZGTKKF                                       –   34 700 zł 

 dochody własne                                                                         –   40 000 zł 

 dotacje na remont                                                                       -    56 000 zł 

- Koszty                                                                                               -  190 895 zł 

 amortyzacja środków trwałych – budynku po remoncie             -    32 449 zł 

 wynagrodzenie 1 i ½ etatu z pochodnymi                                   -    49 857 zł 

Stwierdził, iż końcowy bilans dochodów i kosztów wykazał wynik ujemny wielkości  

39 033 zł. Wpływ na tę sytuację miała zwiększona amortyzacja spowodowana znacznym 

wzrostem wartości obiektów po remoncie oraz niektórymi kosztami remontu oraz 

koniecznego zatrudnienia.  

Następnie Prezes przedstawił koszty i zakres merytoryczny remontu w poszczególnych latach. 

-  2011 rok – 444 823,42  zł  

- 2012 rok – 156 500,70  zł  

- 2013 rok –   56 093,58  zł                                                     

Łączna kwota poniesionych kosztów w latach 2011 – 2013 wynosiła 657 417,70 zł. i została 

pokryta 25% z Urzędu Marszałkowskiego, 34% z Konserwatora Zabytków, 23% z Miasta 

Rzeszowa. Wysokość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, od Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków i z Miasta Rzeszowa wyniosła. 540 518,26 zł co stanowi 82% kosztów. Pozostałe 

nakłady w wysokości.116 899,44.zł sfinansowano z budżetu Podkarpackiego Towarzystwa 

Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie.   

Następnie Prezes przedstawił zakres wykonywanych prac: wymiana dachu, stropów i 

schodów, izolacja pozioma i pionowa oraz elewacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

wraz z ościeżnicami oraz wylewki pod posadzki wraz z dociepleniem styropianem. 

Dodatkowo wykonano nową instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną na parterze z 

możliwością podłączenia poddasza, wewnętrzną elewację oraz utwardzenie podwórza 

asfaltem. Stwierdził również, iż w minionej kadencji zrealizowany został niewiele 

zmniejszony program działalności przy znacząco mniejszych środkach finansowych  z dotacji 

i niestety mniejszym gronie działaczy TKKF. Dlatego z ogromnym szacunkiem i uznaniem 

przekazał wszystkim aktywnie działającym członkom TKKF serdeczne podziękowania. 

Stwierdził iż to coraz mniejsze grono działaczy TKKF, przy coraz mniejszych środkach 

finansowych nadal podejmuje duży wysiłek w organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, 

za co należy im się ogromny szacunek i uznanie. Na zakończenie wystąpienia Prezes postawił 

wniosek o przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności programowej 

Podkarpackiego Towarzystwa  Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie. 

Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Marek Dybaś 

przedstawił on Protokół Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej (w załączeniu), stwierdzając, iż 

poniesione koszty są uzasadnione oraz zostały zrealizowane zgodnie z prawem i 

podejmowanymi decyzjami Zarządu Wojewódzkiego. W konkluzji Przewodniczący 

Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury 

Fizycznej postawił wniosek o przyjęcie przedstawionego sprawozdania finansowego za 2013r 

oraz jego zatwierdzenie jak również postawił wniosek o udzielenie absolutorium 
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ustępującemu Zarządowi. Delegaci nie mieli żadnych pytań co do sprawozdania 

Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Zjazdu zgonie z wnioskiem 

Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie sprawozdania 

programowego i finansowego oraz o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

Delegaci jednogłośnie przyjęli ten wniosek.  

Przewodniczący Zjazdu oddał głos Panu Grzegorzowi Skowronowi 

Przewodniczącemu Komisji Wyborczej celem przedstawienia protokołu z posiedzenia 

Komisji Wyborczej. Pan Grzegorz Skowron przedstawiając protokół z posiedzenia Komisji 

Wyborczej zaproponował po przeanalizowaniu listy delegatów i zaangażowaniu członków na 

rzecz Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej aby na listach wyborczych 

umieścić następujących kandydatów: 

- Na Prezesa: Mieczysława Doskocza 

- Do Zarządu: Bogusława Rychlickiego, Jacka Piekiełka, Barbarę Górską, Grzegorza 

Skowrona.  

- Do Komisji Rewizyjnej: Marka Dubasia, Czesławę Lew i Jana Świerada.  

- Kandydata na Krajowy Zjazd: Mieczysława Doskocza.  

Pan Skowron zapytał, czy są inni kandydaci na powyższe stanowiska; z braku innych 

propozycji delegaci jednogłośnie przyjęli listy kandydatów w przedstawionym wyżej 

składzie.  

Komisja przeprowadziła głosowanie w wyniku którego: 

- Prezesem Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej został 

Mieczysław Doskocz. 

- Do Zarządu weszli: Bogusław Rychlicki, Jacek Piekiełek, Barbara Górska, Grzegorz 

Skowron.  

- Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Marek Dybaś – 

Przewodniczący, Czesława Lew i Jan Świerad.  

- Delegatem na Zjazd Krajowy TKKF wybrany został Mieczysław Doskocz.  

Wszyscy kandydaci otrzymali 100% głosów.   

Po ustaleniu list kandydatów, Przewodniczący Zjazdu zaproponował wybór Komisji 

Skrutacyjnej do której weszli: Józef Kamler, Małgorzata Nastaj i Adam Bereś. Komisja w 

powyższym składzie stwierdziła, że Prezesem Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej wybrano jednogłośnie Mieczysława Doskocza. W skład Zarządu 

Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej weszli: Bogusław Rychlicki, 

Jacek Piekiełek, Barbara Górska i Grzegorz Skowron. Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 

wybrani zostali jednogłośnie: Marek Dybaś, Czesława Lew i Jan Świerad. Zebrani delegaci 

jednomyślnie wybrali Mieczysława Doskocza na delegata na Krajowy Zjazd TKKF. Po 

zakończonych wyborach głos zabrał nowo wybrany Prezes Mieczysław Doskocz, który 

podziękował za wybór na kolejną kadencję.  

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zjazdu zaproponował dyskusję. Jako 

pierwszy zabrał głos Grzegorz Skowron Prezes Ogniska „Siarka” w Tarnobrzegu. 

Poinformował on o organizowanych przez Ognisko „Siarka” imprezach takich jak: Spływ 

Kajakowy z Krakowa do Tarnobrzega, Spływ Integracyjny w dolnej części Sanu z osobami 

niepełnosprawnymi na trasie 16 km, Integracyjny spływ na Tanwi trwający 3 dni, spływy w 

górę rzeki jak również zimowe spływy w miesiącach styczeń i luty. Pan Skowron wspomniał 

także o imprezach biegowych a mianowicie: cztero dystansowe biegi wokół Jeziora 

Tarnobrzeskiego na odcinku 10 km, Bieg Siarkowca w tym roku organizowany po raz 45 na 

trasie 10 km ze startem koło Jeziora Tarnobrzeskiego i metą w centrum Tarnobrzega, maraton 

wokół jeziora (4 okrążenia).  W pierwszej dekadzie października TKKF „Siarka” organizuje 

również Bieg Nadwiślański pomiędzy zamkami w Baranowie Sandomierskim a zamkiem w 

Dzikowie, w których uczestniczy blisko 2 tys. osób jak również biegi młodzieżowe i 

dziecięce. Ognisko TKKF w Tarnobrzegu poszczycić się mogło również organizowanymi w 

miesiącach zimowych kuligami w których rok rocznie przybywa uczestników i jest ich ponad 

50.   
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Następnie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Uchwał 

i Wniosków, który w imieniu Komisji zaproponował cztery uchwały: 

1. XXI Wojewódzki Zjazd Delegatów Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury 

Fizycznej przyjmuje do wiadomości i pozytywnie ocenienia sprawozdanie finansowe i                

programowego z działalności w 2013r. i z ostatniej kadencji tj. 17.04.2010r. – 

15.03.2014r.  

2. XXI Wojewódzki Zjazd Delegatów Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury 

Fizycznej przyjmuje do wiadomości i pozytywnie ocenienia protokołu Wojewódzkiej 

Komisji Rewizyjnej z działalności w 2013r. i z ostatniej kadencji tj. 17.04.2010r. – 

15.03.2014r.  

3. XXI Wojewódzki Zjazd Delegatów Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury 

Fizycznej udzielenia absolutorium dla Zarządu Podkarpackiego Towarzystwa 

Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie z działalności w 2013r. i z ostatniej 

kadencji tj. 17.04.2010r. – 15.03.2014r.  

Przewodniczący obrad poddał projekty uchwały pod głosowanie. Delegaci TKKF przyjęli  

jednogłośnie uchwały i zatwierdzili przedstawione projekty.  

Komisja zarekomendowała delegatom Wojewódzkiego Zjazdu Podkarpackiego 

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej następujące wnioski, które Zarząd winien 

uwzględnić w działalności w 2014r. : 

1. Kontynuacja działalności merytorycznej co do ilości prowadzonych imprez jak też ich 

jakości. 

2. Podjęcie inicjatywy popularyzacji sportu powszechnego, aktywności ruchowej i 

działań pro zdrowotnych oddziałujących na psychofizyczny stan organizmu.  

3. Kontynuacja i rozszerzenie współpracy z gminami i powiatami Województwa 

Podkarpackiego jak również większe pobudzanie stowarzyszeń lokalnych do 

współpracy.  

4. Kontynuacja i ostateczne zakończenie remontu budynku PTKKF przy ul. 17 Pułku 

Piechoty w Rzeszowie. 

5. Zareklamowanie możliwości dalszego wsparcia finansowego PTKKF przez działaczy 

i sympatyków sportu za pomocą 1% podatku.  

6. Zarząd PTKKF winien ustalić członków rzeczywistych i wspierających PTKKF w 

Rzeszowie. 

Następnie Przewodniczący Zjazdu oddał głos Prezesowi PTKKF, który podziękował za 

wybór na stanowisko Prezesa Zarządu PTKKF i za wybór składu nowego Zarządu. 

Podziękował również uczestnikom Zjazdu, którzy działali i działają nadal na rzecz sportu 

powszechnego i PTKKF.   

 Na tym zakończono XXI Wojewódzki Zjazd Delegatów Podkarpackiego Towarzystwa 

Krzewienia Kultury Fizycznej zaś Prezes zaprosił wszystkich na obiad.   

Zjazd odbył się dnia 15 marca 2013r w drugim terminie w Restauracji „Sabatini” ul. 

Piłsudskiego 17 w Rzeszowie.  

 

 

Protokołowały:        Za zarząd  

Barbara Górska 

Sylwia Maślanka         Mieczysław Doskocz 

           Prezes 

       Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienie 

        Kultury Fizycznej w Rzeszowie 

 

 

Rzeszów 15.03.2014r.  

 

 

                                                                               


