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PROTOKÓŁ nr 1 

z zebrania Zarządu DOZTS w dniu 29.09.2016r. 
 
 
Obecni: B. Bromboszcz, M. Chrabąszcz, W. Chrabąszcz, T. Durajczyk, L. Kawa, G. Lechowicz, 

A. Moczko, K. Skrzypczak, S. Słowiński, P. Szczepanek, Z. Tolksdorf, J. Wieczorek. 
Komisja Rewizyjna: M. Goleńska, M. Nycz, S. Kisielewicz. 
Goście: Zygmunt Sutkowski. 
 
Zebranie prowadził Prezes Kamil Skrzypczak. 
 
Porządek zebrania: 
1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania. 
2. Ukonstytuowanie się Zarządu. 
3. Informacja na temat Sprawozdawczego Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZTS w 

dniu 23.10.2016r. 
4. Sprawy Wydziału Rozgrywek. 
5. Sprawy finansowe. 
6. Korespondencja i sprawy różne. 
7. Zakończenie zebrania. 
 
Porządek zebrania został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
 
Ad.1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania. 
 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z poprzedniego zebrania. 
 
Wniosek formalny zgłoszony przez A. Moczko w sprawie wykluczenia udziału w posiedzeniach 
Zarządu osób postronnych. W posiedzeniach mogą brać udział tylko członkowie Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej oraz zaproszeni goście. Zarząd przyjął wniosek stosunkiem głosów 6:3 przy 2 głosach 
wstrzymujących. 
 
Ad. 2. Ukonstytuowanie się Zarządu. 
 
Prezes K. Skrzypczak zaproponował na funkcję: 
- Wiceprezesa ds. sportowych kol. L. Kawę, 
- Wiceprezesa ds. organizacyjnych kol. J. Wieczorka, 
- Wiceprezesa ds. promocji i rozwoju kol. T. Durajczyka, 
- Skarbnika kol. Z. Tolksdorfa, 
- Sekretarza kol. P. Szczepanek, 
- Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek kol. A. Moczko, 
- Przewodniczącego Wydziału Spraw Sędziowskich kol. A. Moczko, 
- Przewodniczącego Komisji sportu masowego i rekreacji kol. G. Lechowicz. 
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Zarząd, przy 1 głosie wstrzymującym, zaakceptował podanych kandydatów na w/w funkcje. 
 
Kol. W. Chrabąszcz zgłosił potrzebę utworzenia Wydziału szkolenia – propozycja zostanie 
przygotowana i przedyskutowana na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 
 
Kol. P. Szczepanek zwróciła uwagę, że przepływ informacji z działań i posiedzeń Zarządu do klubów 
jest bardzo słaby i należy tę komunikację poprawić. 
 
Ad. 3. Informacja na temat Sprawozdawczego Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów 
PZTS w dniu 23.10.2016 r. 
 
Prezes K. Skrzypczak zaproponował ustalenie członków poszczególnych komisji na mające się 
odbyć o g. 18 spotkanie klubów mające na celu wybór 3 delegatów na SWWZD PZTS. Zarząd 
zgodził się na przedstawioną propozycję. 
 
Kol. Z. Tolksdorf zaproponował aby pozostałe 3 mandaty na SWWZD PZTS otrzymały kluby, które 
zdobyły najwięcej punktów we współzawodnictwie. Zarząd nie przystał na tę propozycję. 
 
Ad. 4. Sprawy Wydziału Rozgrywek. 
 
Kol. A. Moczko poruszył następujące tematy: 
1. Zmiana w systemie rozgrywek 6. ligi wrocławskiej, polegająca na tym, że po zakończeniu drugiej 

rundy drużyny z obu grup walczą w dwumeczach o poszczególne miejsca w układzie: 1. drużyna z 
grupy A walczy z 2. drużyną grupy B oraz 2. drużyna z grupy A walczy z 1. drużyną grupy B, a 
później zwycięzcy grają o pierwsze miejsce, a pokonani walczą o trzecią pozycję. Ten sam system 
dotyczy dalszych miejsc, prowadzących do wyłonienia miejsc 5,7,9,11.. Zarząd propozycję przyjął. 

2.Wycofaniesię z 4. ligi wrocławskiej jednej z drużyn UKS „Żok” Żmigród i chęci przejęcia jej miejsca 
przez Wolavię Wołów. A. Moczko zaproponował, aby propozycję klubu z Wołowa odrzucić, gdyż 
nie zachodzi tu aspekt szkoleniowy. Zarząd nie zgodził się na przekazanie miejsca stosunkiem 
głosów 5 za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących. 

3. Wycofanie się z 3. ligi drużyny KGHM- ZANAM DWSPiT Polkowice, która spadła z 2. ligi oraz 
przekazanie jej miejsca drużynie GUKS „Sokół" Jerzmanowa, która zajęła 2. miejsce w 4. lidze 
legnickiej i przegrała baraż o 3. ligę. 
Oficjalny wniosek o przejęcie miejsca w 3. lidze zachodniej złożyła również drużyna LZS „Błękitni” 
Krzewie Wielkie, która zajęła 2. miejsce w 4. lidze jeleniogórskiej również przegrała baraż o 3. 
ligę. 

Kol. W. Chrabąszcz zauważył, że przejęcie miejsca jest niezgodne z Regulaminem Rozgrywek 
i postulował, aby pozostawić sytuację bez zmian, tym bardziej, że poprzedni Zarząd już raz 
zajmował się tą sprawą i nie wyraził zgody na przejęcie miejsca przez klub z Jerzmanowej. Poza 
tym spowoduje to poszerzenie ligi do 11 zespołów, co zaburzy terminarz rozgrywek. 

Kol. S. Słowiński wnosił, aby umożliwić przejęcie miejsca klubowi z Jerzmanowej. 
Kol. T. Durajczyk zaproponował, aby zainteresowane drużyny rozegrały między sobą baraż  

o miejsce w 3. lidze. 
Kol. Z. Tolksdorf zgłosił pomysł, aby do 3. ligi przyjąć obie drużyny, gdyż nie zmieniłoby to 
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terminarza rozgrywek, niezależnie czy w 3. lidze będzie 11 czy 12 zespołów. 
 
Zarząd zgodził się na przekazanie miejsca drużynie GUKS „Sokół” Jerzmanowa stosunkiem głosów 

7 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
 
 
 
Ad. 5. Sprawy finansowe. 
 
Kol. Z. Tolksdorf przekazał informację, że z 58 000 zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego pozostało 
12 000 zł, które zostaną wydane na udział zawodników w turniejach ogólnopolskich. K. Skrzypczak 
poinformował, że bieżące środki własne DOZTS, m. in. składki, wpisowe do rozgrywek, w miarę ich 
spływania są przekazywane do Dolnośląskiej Federacji Sportu, która prowadzi księgowość DOZTS i 
reguluje bieżące płatności związku. Warunkiem jest posiadanie przez dany związek środków na 
swoim koncie – federacja nie zakłada swoich środków na wydatki poszczególnych związków. 
 
Ad. 6. Korespondencja i sprawy różne. 
 
Zarząd zatwierdził decyzję Prezesa dotyczącą zamiany miejsca rozegrania 1. i 2. WTK młodzików 
pomiędzy Brzegiem Dolnym a Stroniem Śląskim. 
T. Durajczyk zgłosił propozycję opracowania jasnych zasad przekazywania miejsc w ligach od 2. do 
6. Ustalono, że do końca 2016 roku zostaną opracowane zasady oraz propozycje zmian 
K. Durajczyk i K. Skrzypczak poinformowali, że polski Związek Tenisa Stołowego przyznał 
Wałbrzychowi organizację meczu Polska – Belgia w ramach eliminacji Mistrzostw Europy, który 
odbędzie się w styczniu 2017 r. 
Z. Sutkowski zauważył, że w tym roku przypada jubileusz 70-lecia DOZTS, oraz poinformował o 
zaproszeniu na obchody jubileuszu 85-lecia PZTS dla niego oraz K. Skrzypczaka. 
K. Skrzypczak stwierdził, że koszt obchodów 70-lecia DOZTS, ze względów finansowych, lepiej 
będzie ponieść w przyszłym roku. 
Zarząd jednogłośnie przegłosował zamianę 2. WTK młodzików z 2. WTK kadetów. 
M. Chrabąszcz poinformował, że istnieje możliwość stworzenia nowej strony internetowej DOZTS 
za około 2 000 zł brutto. Zarząd jednogłośnie przyjął tę propozycję. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

    Protokołowała 
     

    Paulina Szczepanek 
    Sekretarz DOZTS 

 


