50 LAT
1957-2007

XIV Wojewódzki Zjazd Delegatów
Pomorskiego Związku
TKKF

Sprawozdanie
z działalności - za lata 2002-2006
(poprawione)

Druga część
Gdańsk 03.12.2006 r.

,
Działalność naszego Towarzystwa prowadzona była w oparciu o Uchwały
XIII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów TKKF, który odbył się po półrocznym
formalnym zawieszeniu w wyniku braku funduszy na utrzymanie biura(2-pełne
etaty, oraz zaległy czynsz za lokal - dwa pomieszczenia biurowe w Gdańsku
przy Al. Zwycięstwa 51)i do końca nierozliczoną dotację z Urzędu
Marszałkowskiego. Z inicjatywy działaczy i Zarządu Głównego TKKF
przeprowadzono sprawnie zebranie mobilizujące z ustępującym Zarządem
Wojewódzkim, a następnie ww. Zjazdem. Realizacja Uchwał znalazła odbicie w
roboczych planach Zarządu Wojewódzkiego Pomorskiego Związku TKKF, jego
Prezydium i wolontariuszy.
Poniższe sprawozdanie winno być sporządzone w przyszłym roku, ponieważ
wtedy to upływa pełna kadencja. Niestety Uchwały Zarządu Głównego jak i
sytuacja, która wynika z trudnej sytuacji Związku przedstawiona zostanie na
tym Zjeździe. Niemniej Zarząd Wojewódzki działał w nieznacznie zmienionym
składzie z wybranego w dn.19.02.2003 godz.14.00 Gdańsku (w Urzędzie
Marszałowskim), składzie:
Jarosław Jaroszek, Stoczniowiec Gdańsk
Stanisław Nowak, Rafineria Gdańsk
Krzysztof Pruszak, Ligo następnie Viktoria
Bogdan Kaszuba, Heros Ustka
Stanisława Zielińska, Gdańsk
Jolanta Raulin, „Na Przeróbce” Gdańsk
Eligiusz Grotha, Ligo Lębork
Leszek Lenda, Wejherowskie
Krzysztof Czarnecki, Słupskie
Zbigniew Miszczak „ZK”
Marek M. Moneta Gdańsk”Rozstaje”
Jak również Komisje Rewizyjną w składzie:
Antoni Zdanowicz, Miejskie Malbork - Przewodniczący
Edward Woronecki „Rozstaje”Gdańsk – Vice przewodniczącym
Izabella Olędzka, „Na Stogach” Gdańsk - Sekretarz
W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany osobowe w składzie Zarządu. W
związku z nadmiarem pracy przy organizowanych maratonach, a nie
zarejestrowaniu nowotworzonego Ogniska TKKF ”Viktoria” w Lęborku
zrezygnował z pracy w Zarządzie Woj. PZ TKKF Krzysztof Pruszak, dokonano
kooptacji do Zarządu Zygmunta Engelgardta, w tamtym okresie V-ce prezesa
Zarządu Ogniska TKKF”Jaguar” w Gdańsku.

PREZYDIUM ZARZĄDU WOJ. PZ TKKF
Podczas kadencji ukonstytuowało się Prezydium Zarządu i liczyło 7 osób:
1. Marek M. Moneta - prezes
2. Stanisław Nowak - I-szy viceprezes
3. Jerzy Jaroszek – viceprezes (do Nadzwyczajnego Zebrania)
4. Bogdan Kaszuba - viceprezes (od Nadzwyczajnego Zebrania)
5. Leszek Lenda – viceprezes
6. Stanisława Zielińska – sekretarz
7. Jolanta Raulin, - skarbnik
8. Krzysztof Czarnecki – członek

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA TKKF
Komisja wybrana na XIII Wojewódzkim Zjeździe Delegatów PZ TKKF pracowała
w następującym składzie jw. jednak po Nadzwyczajnym Zjeździe z Gdańska do
Warszawy na stałe wyjechała kol. Izabella Olędzka, Komisja czyniła starania
dokooptowania – członków, ale pozostała z jednym niedoborem.
II. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU WOJ. PZ TKKF
Zarząd działał w oparciu o postanowienia statutu TKKF i "Regulaminu
działalności początkowo Zarządu Wojewódzkiego TKKF, a następnie Zarządu
Wojewódzkiego PZ TKKF". W okresie tej kadencji wprowadzono zmiany do
regulaminu wynikającego ze zmian statutu TKKF na Nadzwyczajnym Zjeździe
PZ TKKF. W sprawozdawczym okresie Zarząd zbierał się 8 razy. Frekwencja na
posiedzeniach wynosiła ca 52%. Zarząd na swoich posiedzeniach (w tym na
jednym poszerzonym o wszystkich delegatów Nadzwyczajnym Zjeździe dot.
Zmian Statutowych) omawiał sprawy wynikające z realizacji programów, spraw
bieżących i statutowych,
Posiedzenia przeprowadzane były według półrocznych planów, a tematyka
posiedzeń obejmowała zagadnienia mające zasadnicze znaczenie dla
umocnienia i rozwoju TKKF. Na każde posiedzenie zapraszani byli członkowie
Komisji Rewizyjnej jak również prezesi Ognisk TKKF nie będący członkami
władz pomorskiego TKKF.
Tematyka i uchwały w okresie sprawozdawczym dotyczyły: - zwołania
nadzwyczajnego wojewódzkiego zjazdu delegatów PZ TKKF, -projektu zmiany

statutu TKKF w celu przystosowania do przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (w części dotyczącej statusu organizacji pożytku
publicznego ), - regulaminów działalności Zarządu Wojewódzkiego i Prezydium
Zarządu Wojewódzkiego, z podziałem kompetencji pomiędzy jego członków,
- wysokości składek członków zwyczajnych bezpośrednich na rzecz PZ TKKF ,
- głównych kierunków działalności TKKF w latach 2003, 2004, 2005, 2006,
- sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań programowych i
organizacyjnych Zarządu Wojewódzkiego w latach 2003, 2004, 2005,
-corocznych sprawozdań finansowych Zarządu Wojewódzkiego zaopiniowanych
przez Komisję Rewizyjną – choć różne Władze ciągle dawały nam obietnice,
które nigdy nie zrealizowały.
- koncepcji działania i powołania społecznych stałych komisji Zarządu Woj.,
- rocznych i okresowych sprawozdań oraz informacji dotyczących:
• stanu i poziomu działalności organizacyjnej i programowej
• ognisk TKKF oraz klubów r-s TKKF w świetle sprawozdawczości GUS,
• pracy Zarządu Głównego TKKF i Biura ZG TKKF,
• działalności Centralnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego TKKF w
Sierakowie związane ze Zlotami, Festynami i Festiwalami,
• przebiegu wojewódzkich i centralnych imprez sportowo-rekreacyjnych
współorganizowanych z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu,
Ministerstwem Sportu, ZG TKKF, Krajową Federacją Sportu dla
Wszystkich oraz innymi związkami i stowarzyszeniami, a także organami
administracji samorządowej,
• przebiegu akcji programowych TKKF, jak "Bieg po Zdrowie", "Miesiąc dla
Zdrowia", Ośrodki Terapii dla Osób III Wieku itp.,
• propagowania letniej akcji obozowej w COS-Sz TKKF (obozy sportowe,
rodzinne i inne formy),
• efektywności szkolenia kadr społecznych i zawodowych na kursach TKKF
,
• wywoływanie i zainteresowanie uruchomienia własnych inwestycji,
• uchwał w sprawach członkowskich PZ TKKF,
• zarządzania majątkiem TKKF zgodnie ze statutem i obowią- ZUJącym
prawem,
• próby powoływania zespołów (o charakterze okresowym) do rozwiązywania problemów występujących w działalności ekonomicznej,
inwestycyjnej, itp.,
• inicjowania i koordynacji zadań wspólnych członków zwyczajnych TKKF,
• tworzenie projektów dokumentów formalnych przygotowanych pod
obrady XIV Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów PZ TKKF, tj.: projektu
regulaminu i porządku obrad, tez do sprawozdania z działalności za lata
2002- 2006 oraz harmonogramu najważniejszych prac przed XIV
Zjazdem Delegatów TKKF,

Opracowanie limitów delegatów na Zjazd dla członków zwyczajnych
bezpośrednich PZ TKKF oraz delegatów desygnowanych na kandydatów do
władz krajowych TKKF, a w tym :
- ramowego programu obchodów jubileuszu 50-lecia PZ TKKF,
- udzielania członkom zwyczajnym TKKF pomocy w wypełnianiu ich
statutowych celów. Przedstawiciele Zarządu Woj. lub ich
kompetentni przedstawiciele-delegci uczestniczyli w 16-stu
seminariach i konferencjach ogólnopolskich. Nasza
przedstawicielka, na nasz wniosek i za naszym poręczeniem, ze
środków finansowych UE, uczestniczyła jako jedyna
przedstawicielka województwa, w międzynarodowych seminariach,
konferencjach i kongresach związanych z problematyką szerzenia
kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Była uczestnikiem III
NGO’s Forum w Finlandii w maju 2003, Ryga (Łotwa) w listopadzie
2003 oraz SALTO TC INCLUSION THROUGH SPORTS SEMINAR w
Belgii w marcu 2004. Powyższe międzynarodowe spotkania
zaowocowały koncepcją projektu „Fitness łączy młodzież Europy”.
Obecnie przygotowujemy udział w Seminarium „All hands on deck”,
które odbyło się w Holandii w dniach 18-22 sierpnia 2004 r.
Zajmując się szeroko pojętą promocją zdrowego stylu życia, między
innymi jako koordynator programowy Prozdrowotny Fitness
przeprowadzono konferencje na AWFiS w lipcu 2003, w której
uczestniczył Dyrektor generalny programu WHO (Cindi) na Polskę
prof. Wojciech Drygas oraz uznani specjaliści w zakresie promocji
zdrowego stylu życia, reprezentujący uczelnie wyższe,
stowarzyszenia, itd. Prowadziliśmy przygotowania festynów
sportowo-rekreacyjnych i akcji oraz kampanii. Działania zarządu
skupione były na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności
różnorodnych form aktywności psycho-fizycznej i działania
społecznego w województwie pomorskim, a w szczególności
koordynacji stowarzyszeń kultury fizycznej. Pomagaliśmy wszystkim
potrzebującym wsparcia głównie w zakresie szeroko rozumianej
kultury fizycznej; oferowaliśmy szkolenia, konsultacje, poradnictwo
i inne formy zdrowego spędzania czasu.
Nadmienić należy, że poczyniliśmy pewne starania odnośnie siedziby zarządu i
terenów sportowo-rekreacyjnych.
Przykro nam wspomnieć , że na cztery wnioski programów zgłoszonych do
Urzędu Marszałkowskiego na ok.140 tys. zł., otrzymaliśmy w odpowiedzi
jednozdaniowe ze strony V-ce Dyrektora ds. Sportu: „brak pieniędzy”.
Najgorsze jest to, że brak współpracy w tym względzie zamknęło nam drogę do
funduszy UE EUROBAŁTYK
DZIAŁALNOŚĆ PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO PZ TKKF
Prezydium Zarządu działało na podstawie statutu TKKF i "Regulaminudziałalności Prezydium ZW PZ TKKF" uchwalonego przez Zarząd Woj.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń ze średnią 58%
frekwencją członków. W posiedzeniach uczestniczyli na zaproszenie:
przewodniczący i członkowie różnych Komisji, przedstawiciele AWFiS,
członkowie Zarządu Głównego, przedstawiciele organizacji i instytucji
współdziałających z TKKF, itp. -w zależności od tematyki posiedzeń.
Prezydium zajmowało się następującymi zagadnieniami:
- rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów materiałów i dokumentów na
posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego,
- opracowywanie projektów planów pracy Zarządu Wojewódzkiego i Prezydium,
- zatwierdzanie ofert programowych zadań zleconych przedkładanych
organom administracji wojewódzkiej i rządowej, samorządowej oraz
innym zleceniodawcom,
- zatwierdzanie rocznych kalendarzy sportowo-rekreacyjnych,
- ustalanie podziału zadań zleconych do współrealizacji pomiędzy
Ogniskami,
- analizowanie wyników działalności TKKF za dany rok w świetle
sprawozdawczości GUS,
- przygotowywanie oraz zatwierdzanie budżetu i analiza sprawozdań
finansowych,
- analizowanie i przyjmowanie informacji o realizacji merytorycznych zadań
Zarządu Wojewódzkiego i współpraca bieżąca z Zarządem Głównym w
każdym roku kalendarzowym,
- ustalenie zasad organizacyjno-finansowych i programowych oraz ich
koordynacja,
- rozpatrywanie informacji o prowadzonych wyprzedażach(Agencja Mienia
Wojskowego, Agencja Rolna, itd.) i występowanie o nieodpłatne
przekazanie celem ew. przyszłych naszych inwestycjach TKKF,
- przyjmowanie sprawozdań z realizacji i wykorzystania środków na zadania
zlecone,
- dokonywanie analizy systemu szkolenia kadr, zatwierdzanie nowych
programów,
- prowadzenie polityki w zakresie współpracy i współdziałania z innymi
organizacjami kultury fizycznej i NGOs’ ami w ogóle,
- przekazywanie dla Ognisk tytułów wydawnictw niekomercyjnych,
- inicjowanie i rozpatrywanie ale również akceptowanie okresowych szkoleń
i informacji dotyczących szkoleń, seminariów, konferencji, imprez
centralnych, obozów, akcji programowych i wydawnictw, współpracy
wojewódzkiej, miejskiej, krajowej i międzynarodowej,
- zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych
- propagowanie, nagradzania i zatwierdzenie regulaminu np. dyplomu 50ciolecia, Medalu 50-lecia TKKF, itd.,
- praca społeczno-wolontarystyczna Biura ZW PZ TKKF, rozpatrywanie
informacji z wykonania ich regulaminowych zadań,

Podejmowano decyzje w sprawach: powołania doraźnych zespołów
problemowych oraz realizowano:
-

-

-

-

-

-

-

Przygotowano i zatwierdzono 6-ciu wniosków z wystąpieniem o
grand z funduszu Urzędu Marszałkowskiego i innych oraz do
ZG
Zatwierdzanie Kalendarza Imprez o zasięgu wojewódzkim i
ogólnopolskim
Kilkakrotnie spotykaliśmy się interwencyjnie z Komisją Nauki,
Edukacji, Kultury i Sportu, oraz z jej Przewodniczącą radną
p.Małgorzatą Kamińska-Sobczyk i Marszałkami w celu zmiany
podejścia do Pomorskiego TKKF.
Podejmowano próby w ustaleniu i wyegzekwowaniu składki
członkowskiej
Przygotowania dokumentacji sadowej do rejestracji KRS
Aktywny udział w Wojewódzkim TMiG i kontakt ze wszystkimi
gminami i powiatami.
Wywoływanie ciekawych inicjatyw i aktywizacji udział w
kilkudziesięciu szkoleniach, konferencjach także zagranicznych
reprezentujących PZ TKKF i Pomorski Sport dla Wszystkich
Przygotowanie dokumentacji wstępnej i uzyskanie pozytywnej
opinii (m.in. Ministerstwa Nauki) dot. ew. dofinansowania z
funduszy offsetowych na Centrum Szkoleniowe SportowoRekreacyjnego Sportów Wodnych Pom. TKKF
Utrzymywanie stałych kontaktów z instytucjami zewnętrznymi
zajmującymi się k. f. w naszym województwie (sporządzaniem
uchwał, wniosków, pism, itd.), stałym kontaktem z ZG TKKF
Opiniowanie, lustrowanie, doradzanie uczestnictwo w Walnych
Zebraniach kilkunastu Ognisk TKKF
Prowadzenie szkoleń zleconych przez ZG TKKF i innych(w
Stegnie, Władysławowie, Gdańsku,)
Wzorcowe prowadzenie ogólnopolskich programów zleconych
przez ZG ”Bieg po Zdrowie”(uczestnictwo w każdym większym
maratonie) i Terapii Trzeciego Wieku – prace przy przyjęciu
przedszkola na ten cel.
Monitorowaniem imprez dofinansowywanych z ZG TKKF,
MENiS a następnie MS.
Umocnienie naszego stowarzyszenia w regionie poprzez stałe
uczestnictwo w Pomorskiej Radzie Sportu.
Motywowanie i pomoc dla Ognisk, Klubów i Zarządów
Regionalnych
(Powiatowych,
Miejskich,
Gminnych,
Dzielnicowych, itd.)do ich powstawania wyszukiwanie

stosownych szkoleń, aby stowarzyszenie k.f.
posiadało
zapewnienie o ciągłości swoich działań programowych w
przyszłości i w zakresie dążenia do spójności społecznej w
stowarzyszeniach kultury fizycznej na danym obszarze.
Przewodniczący Prezydium(prezes) w okresie sprawozdawczym kierował
działalnością PZ TKKF pomiędzy posiedzeniami Zarządu, zgodnie ze swoimi
uprawnieniami i obowiązkami statutowymi oraz regulaminowymi. Koordynował i
analizował oraz oceniał rezultaty pracy organów roboczych, a także aktywność
członków zwyczajnych w poszczególnych dziedzinach działalności programowej,
organizacyjnej i finansowej, przedstawiając stosowne informacje na
posiedzeniach Zarządu Głównego TKKF.
Członkowie Prezydium, poza udziałem w posiedzeniach Zarządu i Prezydium
Zarządu, a także w pracach zespołów problemowych oraz doraźnie
powoływanych komisjach centralnych imprez sportowo-rekreacyjnych,
wykonywali inne obowiązki:
-reprezentowali PZ TKKF w spotkaniach i naradach organizowanych przez
administrację rządową i samorządową, i inną
-brali udział w walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych ognisk i klubów
r-s TKKF, zjazdach miejskich, imprezach sportowo-rekreacyjnych odbywających
się na terenie całego województwa,
-uczestniczyli w kongresach, naradach, konferencjach i seminariach
organizowanych przez instytucje i organizacje (krajowe i zagraniczne)
działające w sferze kultury fizycznej i sportu dla wszystkich.
Funkcyjni członkowie Prezydium -prezes i skarbnik i inni, wielokrotnie
uczestniczyli w debatach na temat reformy kultury fizycznej i sportu, rozwoju
sportu dla wszystkich i promocji zdrowia, wolontariatu w sporcie, org.
pozarządowych, itd.
SPOŁECZNE KOMISJE STAŁE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO PZ TKKF
Zarząd Woj. TKKF na ostatnim Zjeździe zwyczajnym podjął uchwałę o
powołaniu na okres kadencji społecznych komisji stałych: - Uchwała ta nie
została wykonana. Nie nadano regulaminów działania i nie ustalono składów
osobowych komisji, choć zaproponowano Przewodniczących. Przyczyną był brak
warunków organizacyjno-technicznych i finansowych do działalności tych
komisji.
NADZWYCZAJNY WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓVV PZ TKKF
Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów, który odbył się w dniu w dniu 02
lipca 2004 r., został zwołany w celu dokonania zmian Statutu PZ TKKF,
ponieważ konieczne było dostosowanie statutu do wymogów ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Następstwem podjętej uchwały był wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o
wpisanie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej do rejestru organizacji
pożytku publicznego. Nastąpiło wezwanie do uzupełnienia statutu przez

wprowadzenie do rozdziału Cele i środki działania oznaczeń rodzajów
działalności kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności. Mimo gorącej dyskusji po
konsultacji prawnej, uznaliśmy za ingerencję w samorządność PZ TKKF oraz za
sprzeczne z ustawą o stowarzyszeniach, postanowiliśmy wystąpić do Rzecznika
Praw Obywatelskich. Prezydium Zarządu poleciło, więc wycofanie wniosku, co
spowodowało umorzenie postępowania. Wniosek o nadanie statusu organizacji
pożytku publicznego można złożyć powtórnie, jeśli dobro TKKF na to
wskazywać będzie, a mechanizm odpisu 1% będzie dla nas korzystny.
BIURO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO TKKF
Biuro jest organem wykonawczym Zarządu. W okresie sprawozdawczym
działało całkowicie SPOŁECZNIE.
Praca Biura koncentrowała się na: -realizacji uchwał Zjazdów Delegatów Woj.
PZ TKKF oraz Zarządu Głównego i Prezydium,
- przygotowywaniu projektów materiałów i dokumentów na posiedzenia
władz statutowych TKKF ,
- opracowywaniu projektów zadań zleconych TKKF, sporządzaniu wniosków
i preliminarzy dotyczących tych zadań,
- realizacji zadań zleconych, współpracy w tym zakresie koordynacji,
- sporządzaniu sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań zleconych,
- interwencje w spr. rozliczania finansowego zadań, zgodnie z podpisanymi
umowami przez Ogniska,
- prowadzeniu działalności organizacyjnej statutowej: kampanii
sprawozdawczo-wyborczej przed XIV Zjazdem Delegatów TKKF, akcji
statystycznych, wykonywaniu prac związanych z uhonorowaniem
orderami i odznaczeniami państwowymi działaczy TKKF, sporządzaniu
projektów materiałów i dokumentów na zjazdy delegatów TKKF,
- planowaniu niezbędnych interwencji pracy merytorycznej związanej z ich
realizacją,
- współpracy z ZG TKKF i innymi Woj. Zw. TKKF we wszystkich dziedzinach
działalności, udzielaniu im pomocy organizacyjnej i merytorycznej,
- organizacji posiedzeń Zarządu, Prezydium, zespołów problemowych,
narad i spotkań wewnątrzorganizacyjnych,
- prowadzeniu niezbędnej dokumentacji całokształtu działalności PZ TKKF. I
umieszczaniu ich na naszej stronie internetowej www.tkkf.org.pl Pracą
Biura w okresie sprawozdawczym kierował prezes Marek M.Moneta, a
nadzór merytoryczny sprawowało Prezydium Zarządu Wojewódzkiego.
Zatrudniano w Biurze czasowo 3 osoby na umowy-współpracy
wolontarystycznej i sukcesywnie zmniejszało się w poszczególnych latach
kadencji. Przyczyną były wzrastające koszty i równocześnie malejące środki
przeznaczone na szkolenia, imprezy wojewódzkie koszty pośrednie dla ognisk w
zadaniach zleconych. Do obsługi akcji programowych angażowano także
wolontariuszy. Aktualnie nie zatrudniamy ani jednej osoby na etatach jak
również oddelegowanych przez innych pracodawców.

III. REALIZACJA UCHWAŁ z XIII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów PZ TKKF
Uchwała XIII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów TKKF przyjmując "Kierunki
programowe Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na lata 2003- 2006"
wyznaczyła tylko ogólne zadania na kadencję, pozostawiając tym samym
możliwość wyboru metod i form działania oraz wykazania inicjatyw
środowiskowych. Kierunki działalności na każdy rok kalendarzowy zawarte były
w dokumentach uchwalanych przez Zarząd Wojewódzki PZ TKKF. Rozliczenia
wykonania zadań dokonywano na posiedzeniach Zarządu, a podstawę stanowiły
przygotowane przez Biuro Zarządu sprawozdania merytoryczne z realizacji
programowych i organizacyjnych zadań.
Naczelnym celem podejmowanych w mijającej kadencji działań programowych
było zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa woj. pomorskiego i
polskiego poprzez promowanie coraz to atrakcyjniejszych propozycji
programowych dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych, w tym starszych i
niepełnosprawnych.
Głównymi obszarami naszej działalności było:
- inicjowanie, organizowanie, propagowanie nowatorskich i atrakcyjnych
form sportu dla wszystkich oraz tworzenie warunków do jego realizacji,
- szkolenie kadr „Sportu dla wszystkich”, doszkalanie dotychczas
przeszkolonych, organizacja seminariów programowych oraz kursów
wolontariuszy,
- promowanie idei oraz różnorodnych form sportu dla wszystkich w ramach
wydawnictw otrzymywanych z ZG TKKF - niekomercyjnych.
W realizacji poszczególnych przedsięwzięć duże znaczenie miały zadania
zlecone przez Departament Sportu Powszechnego Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu, a w roku 2006 zadania zlecone przez Ministerstwo Sportu.
IV. ORGANIZOWANIE ATRAKCYJNYCH FORM SPORTU DLA WSZYSTKICH ORAZ
TWORZENIE WARUNKÓW DO ICH REALIZACJI.
IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE DLA DOROSŁYCH I RODZIN
Jedną z najpopularniejszych form działalności naszego Towarzystwa są imprezy
sportowo-rekreacyjne dla dorosłych i rodzin. Jest ona akceptowana przez
społeczeństwo, integruje jednostki i rodziny oraz włącza do aktywnego życia w
społeczeństwie.
Imprezy dla dorosłych i rodzin realizowane były przy współpracy z
regionalnymi, okręgowymi, miejskimi związkami TKKF oraz ogniskami i klubami
r-s TKKF. W latach 2003- 2005 w imprezach tego typu wzięło udział bardzo
dużo osób, a na rok 2006 zaplanowano „1.500 zł na imprezy wojewódzkie”.
IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Imprezy sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży mają na celu promocję
sportowej aktywności i tworzenie dzieciom oraz młodzieży warunków do

zdrowego współzawodnictwa i rozwoju sportowego. Również i tu całkowicie
zmniejszono zadania finansowane z Ministerstwa Sportu.
AKCJA SPRAWOZDAWCZO STATYSTYCZNA GUS
W latach 2003- 2006 akcje sprawozdawczo-statystyczne prowadziło Biuro
Zarządu Woj. PZ TKKF według zasad ustalonych przez Główny Urząd
Statystyczny, a zaakceptowanych przez Prezydium Zarządu Głównego i
Wojewódzkiego. Akcję realizowaliśmy w formie dorocznych, określonych
terminowo (wg. stanu na dzień 31 grudnia) przekazów zestawień ognisk i
klubów, w układzie podstawowych parametrów organizacyjnej i programowej
działalności TKKF. Dane te Główny Urząd Statystyczny publikował raz w roku w
Biuletynie Statystycznym. Dane statystyczne za rok 2006 zostaną zestawione
przez Biuro Zarządu Wojew. i przesłane do Zarządu Głównego w marcu 2007.
CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI BEZPOŚREDNI PZ TKKF
W okresie sprawozdawczym w woj. pomorskim zarejestrowano dodatkowo
cztery Ogniska w Ustce, Gdańsku, Malborku, Gdyni. A w Polsce Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej zrzeszało ponadto 14 innych członków
zwyczajnych bezpośrednich: Dolnośląskie TKKF, Kujawsko-Pomorski Związek
TKKF, Wojewódzkie TKKF w Lublinie, Lubuskie TKKF, Łódzkie TKKF,
Małopolskie TKKF, Mazowieckie TKKF, Podlaskie TKKF, Podkarpackie TKKF,
„Pomorski Związek TKKF”, Śląskie TKKF, Świętokrzyski Związek Ognisk TKKF,
Wielkopolskie TKKF oraz Zachodniopomorski Związek TKKF. Próbowaliśmy i
nadal próbujemy pozyskać Elbląski TKKF do naszego Związku.
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO PZ TKKF
W LATACH 2002- 2005.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Woj. PZ środki finansowe na działalność nie
pozyskał ze składek członkowskich, jedynie odpłatności za udział w kursach w
kwocie 800 zł została przekazana do ZG TKKF jako składka PZ TKKF, środki na
realizację zadań państwowych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i
Ministerstwa Sportu oraz w 2006 r były przekazywane poprzez Zarząd Główny
bezpośrednio do Ognisk realizujących imprezy i tam rozliczanych, Zarząd
Wojewódzki PZ TKKF nadzorował tylko merytorycznie właściwość imprez.
Powstały także koszty z tytułu utrzymania strony „infor. www.”, wydawania
dyplomów, wyróżnień i tabliczek pamiątkowych, pucharów,... oraz innych jak
również środków łączności z ogniskami, których w obecnej chwili nie możemy
wyrównać.

PODSUMOWUJĄC;
o Nie udało się nam stworzyć sieci partnerów lokalnych w każdym
większym mieście województwa i środowisku prosportowym, co było

o

o

o

o

naszym priorytetem dla zdrowia i sportu dla wszystkich. Dlatego też
podjęliśmy się uruchomienia strony internetowej www.tkkf.org.pl i
wyszukiwaniu społecznych Lokalnych Animatorów, którego celem jest
rozwój i profesjonalizacja działań prospołecznych poprzez stworzenie
sieci organizacji zainteresowanych animowaniem działań lokalnych dla
sportu i zdrowia – niestety przedsięwzięcie to wymaga nakładu
znacznych środków finansowych, a na dzisiaj jest ono realizowane
całkowicie społecznie poprzez zaprzyjaźnionych wolontariuszy.
Nie udało nam się pozyskać środków na uruchomienie biura obsługi ZW
PZ TKKF z prawdziwego zdarzenia, zabezpieczającego odpowiednie
warunki do prowadzenia działalności celem utrzymywania stałych
kontaktów z organizacjami i naszymi członkami jak i z jednostkami
nadrzędnymi.
Stan organizacyjny figuruje na naszej stronie w Menu >Kluby i wynosi ca
34 wg danych GUS za lata sprawozdawcze. Nie uwzględniono jednostek,
które się u nas jeszcze nie zarejestrowały(członków bezpośrednich i
pośrednich)jak Krynica Morska, Susz, itd. Udało się nam reaktywować
kilka Ognisk m.in. w Kwidzynie, w ZK Malbork, prowadzimy rozmowy z
pięcioma innymi. Powołano także nowe Ognisko w Gdańsku i Gdyni, a z
uwagi na straszną biurokracje nie udało się zarejestrować nowego
Ogniska, które miało działać przeciw patologii w gdańskiej dzielnicy
Stogi.
Zaproszeni zostaliśmy do współpracy z Gdańską Akademią Medyczną
jako głównego beneficjenta środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego w zakresie promocji zdrowia środkami kultury fizycznej.
W mniejszym zakresie mogliśmy też koordynować działalność
programową ognisk a zwłaszcza: - prowadzenia stałych zespołów stale
ćwiczących o charakterze rekreacyjnym i sportowym, programów
prewencyjnych, imprez masowych zwłaszcza lokalnych lokalnych,
prowadzonych lig, ostatnio sygnalizowanego braku szkolenia animatorów
sportu dla wszystkich, organizacji spartakiad miedzy/zakładowych. Sekcje
sportowe związane ze sportem wyczynowym należą do poszczególnych
związków sportowych – my jesteśmy od; „masowości”, sportu
rodzinnego, zdrowego stylu życia. Delegatom dzisiejszego Zjazdu nie
trzeba tłumaczyć, gdyż to oni te zadania wykonują i to należycie.

Za ustępujący Zarząd:
Marek M.Moneta

