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Informacja nr 8 

z posiedzenia Zarządu DOZTS w dniu 27.06.2018 r. 
 

Obecni: A. Adamczuk, B. Bromboszcz, W. Chrabąszcz, T. Durajczyk, L. Kawa,G. Lechowicz, 
K. Skrzypczak, P. Szczepanek, Z. Tolksdorf. 

Gość: Zygmunt Sutkowski – Prezes Honorowy DOZTS 
 
Zebranie prowadził Prezes DOZTS Kamil Skrzypczak. 
 
 Porządek zebrania:  
1. Zatwierdzenie Bilansu DOZTS za 2017 rok.  
2. Podsumowanie rozgrywek indywidualnych i ligowych sezonu 2017/2018.  
3. Omówienie zmian statutowych i regulaminowych w PZTS.  
4. Sprawy szkoleniowe – składy na drugie półrocze, letnie zgrupowania KW.  
5. Informacja na temat decyzji podjętych przez Prezesa DOZTS w okresie pomiędzy posiedzeniami 
Zarządu.  
6. Korespondencja i sprawy różne.  
 
Rozpoczęcie zebrania przez Kamila Skrzypczaka. 
Zatwierdzenie porządku obrad. Zgłoszenie W. Chrabąszcza w imieniu M. Chrabąszcza, że 
w poprzedniej Informacji nie ukazał się zapis o deklaracji Z. Tolksdorfa o przeprowadzenie 
szkolenia dla trenerów z Dolnego Śląska podczas najbliższego obozu w Brzegu Dolnym. 
 
1. Zatwierdzenie Bilansu DOZTS za 2017 rok.  
Omówienie Bilansu przez Z. Tolksdorfa. Wyszczególnienie i objaśnienie struktury rzeczowej 
przychodów DOZTS (przychody z tytułu: składki członkowskie, wpisowe, startowe, organizacja 
imprez sportowych, wpłaty na obozy, środki z PZTS, reklamy, pozostała sprzedaż, otrzymane 
dotacje z UMWD) oraz kosztów (zużycie materiałów, nagrody dla zawodników, zakup sprzętu, 
poligrafia, telefony, opłaty pocztowe, pozostałe usługi, wynagrodzenie bezosobowe, opłaty 
bankowe, koszty podróży, pozostałe koszty, wyżywienie i zakwaterowanie, wynajem obiektów, 
ryczałt sędziowski). Zauważenie, że DOZTS ma najniższą składkę członkowską oraz wpisowe do 
rozgrywek ligowych w Polsce.  
Głosowanie za zatwierdzeniem Bilansu za 2017 rok: jednogłośnie za. 
 
2. Podsumowanie rozgrywek indywidualnych i ligowych sezonu 2017/2018. 
2.1. Rozgrywki drużynowe: 
- Zajęcie II miejsca w Ekstraklasie kobiet przez drużynę KU AZS UE Wrocław oraz zwycięstwo 
w Pucharze Polski. 
- Awans drużyny Zagłębia Lubin do I ligi kobiet. 
- Zajęcie I miejsca przez drugą drużynę KU AZS UE Wrocław w I lidze.  
- Utrzymanie się w rozgrywkach I ligi: MKS Rokita Brzeg Dolny, LKS Odra Głoska. 
 
2.2. Rozgrywki indywidualne (najważniejsze): 
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- Zajęcie III miejsca w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy oraz I miejsca   
w Mistrzostwach Polski Seniorek przez Natalię Bajor. 
- Zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorek przez Annę Węgrzyn. 
- Zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski Kadetek przez Elżbietę Kwiatkowską. 
 
2.3. Podsumowanie rozgrywek dla województwa dolnośląskiego: 
- III miejsce we współzawodnictwie MSiT. 
- III miejsce w klasyfikacji PZTS. 
 
3. Omówienie zmian statutowych i regulaminowych w PZTS. 
Zmiany w Regulaminie PZTS: 
3.1. Projekt zmian w rozgrywkach indywidualnych PZTS. Zmniejszenie ilości uczestników do 40 
w kategorii juniora i seniora (na GP bezpośrednio awansuje tylko pierwsze miejsce  
z WTK, a podczas piątkowych eliminacji do GP awans uzyskuje 8 zawodników). 
 
3.2. Zawodnicy będą mogli reprezentować jednocześnie polski klub oraz zagraniczny (projekt). 
 
3.3. PZTS nie będzie narzucać terminów ws. zmiany barw klubowych oraz wykupienia licencji 
zawodniczych. Ustalenia te pozostawia dla OZTS (projekt). 
 
3.4. Podniesienie stawek za wpisowe do GP (projekt). 
 
3.5. Od nowego sezonu tj. 2018/2019 będą obowiązywać tylko piłki plastikowe. Głosowanie 
w sprawie obowiązujących piłek na nowy sezon 2018/2019: 6 za (A. Adamczuk,  
B. Bromboszcz, T. Durajczyk, L. Kawa, G. Lechowicz, Z. Tolksdorf), 3 przeciw  
(W. Chrabąszcz, K. Skrzypczak, P. Szczepanek). 
 
3.6. Głosowanie za utrzymaniem dotychczasowych terminów zgłoszenia wniosków o zmianę barw 
klubowych i wykupienie licencji zawodniczych: jednogłośnie za. 
* Z pozostawieniem możliwości zmiany (wydłużenie terminu) po sierpniowym spotkaniu  
z klubami. 
 
Omówienie projektu zmian w Statucie PZTS:  
3.7.  
§22 ust. 4  
Liczba delegatów jest ustalana na podstawie stanu faktycznego z ostatniego dnia miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zwołanie (wysłanie zawiadomienia) Walnego 
Zgromadzenia Delegatów, o ile co innego nie wynika wprost z postanowień ust. 1 powyżej. 
 
Propozycja: Określenie mandatów na koniec sezonu rozgrywkowego. 
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3.8.  
§24 ust. 8, §24 ust. 9 
W przypadku gdy Zarząd Związku składa się z co najmniej 9 członków, w składzie Zarządu Związku 
co najmniej 20 % miejsc przysługuje kandydatom będącym przedstawicielami klubów będących 
członkami Związku, którzy uzyskali odpowiednio największą liczbę głosów, chyba że nie stanęli do 
wyborów w liczbie równej lub większej od liczby zapewnionych im miejsc w składzie Zarządu 
Związku.  
 
Do składu Zarządu Związku każdorazowo wchodzi również, z racji sprawowanej przez siebie 
funkcji, przewodniczący komisji zawodniczej.  
 
Komentarz: Niejasny zapis, kim jest przedstawiciel klubu, 2-3 osoby nie pochodzą z wyborów. 
 
3.9. 
§26 ust. 3 
Zarząd Związku oraz Prezydium Zarządu może podejmować uchwały poza posiedzeniem. 
Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem następuje w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegóły pracy 
Zarządu Związku, w tym także zasady podejmowania uchwał w trybie obiegowym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zostaną ustalone 
w Regulaminie Pracy Zarządu i Prezydium.  
 
Komentarz: Zmarginalizowanie posiedzeń Zarządu, brak dyskusji przy podejmowaniu decyzji. 
 
3.10. 
§29 ust. 1 
W przypadku ustąpienia Prezesa w okresie kadencji Zarządu z funkcji lub niemożności 
sprawowania funkcji z innego powodu, w tym także z powodu odwołania, nowego Prezesa 
wybiera Zarząd Związku spośród Członków Zarządu w głosowaniu tajnym.  
 
Komentarz: Zostało dopisane o możliwości odwołania Prezesa Zarządu. 
 
3.11. 
§30 ust. 1 
Zarząd Związku ma prawo odwoływania swych członków w czasie kadencji z powodu działalności 
niezgodnej ze Statutem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Decyzja jest 
skuteczna od chwili podjęcia. Od decyzji Zarządu Związku w tej sprawie służy odwołanie do 
najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów.  
 
Komentarz: Zbyt ogólny zapis. 
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3.12. 
§30 ust. 2 
Na miejsce członków Zarządu, którzy zrezygnowali z działalności, zostali odwołani lub z innego 
powodu nie mogą sprawować funkcji, w tym także z powodu odwołania, Zarząd ma prawo 
dokonać uzupełnień w drodze dokooptowania. Liczba dokooptowanych członków Zarządu, 
w trakcie trwania danej kadencji, nie może przekraczać 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu.  
 
Komentarz: Zmiana z 1/3 na 1/2 ogólną liczbę członków Zarządu. 
 
4. Sprawy szkoleniowe – składy na drugie półrocze, letnie zgrupowania KW. 
4.1. Letnie zgrupowania KW: Rawa Mazowiecka, Brzeg Dolny.  
 
4.2. Omówienie i zatwierdzenie składów KW na drugie półrocze: jednogłośnie za.  
 
5. Informacja na temat decyzji podjętych przez Prezesa DOZTS w okresie pomiędzy 
posiedzeniami Zarządu. 
Brak podjętych decyzji w okresie między posiedzeniami Zarządu. 
 
6. Korespondencja i sprawy różne. 
6.1. Wniosek LZS TS Zaręba o anulowanie kary finansowej w związku z otrzymaną decyzją nr 
13/2017/2018 WR DOZTS z dnia 21 kwietnia 2018 r.  
Głosowanie za anulowaniem kary finansowej: 3 za (A. Adamczuk, B. Bromboszcz, L. Kawa), 
6 przeciw (W. Chrabąszcz, T. Durajczyk, G. Lechowicz, K. Skrzypczak, P. Szczepanek,  
Z. Tolksdorf). 
Głosowanie za zmniejszeniem kary o 50%: 6 za (A. Adamczuk, B. Bromboszcz,  
T. Durajczyk, K. Skrzypczak, P. Szczepanek, Z. Tolksdorf), 2 przeciw (W. Chrabąszcz,  
G. Lechowicz), 1 wstrzymany (L. Kawa) 
 
6.2. Zmiana firmy tworzącej nową stronę internetową. Umowa na utworzenie została już 
podpisana. Prace nad stroną rozpoczną się w lipcu. 
 
6.3. Propozycja terminu kolejnego posiedzenia Zarządu - 23.08.2018 r. 

 
 

Protokołowała 
Paulina Szczepanek – Sekretarz Zarządu. 

 


