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PROTOKÓŁ nr 2 
z zebrania Zarządu DOZTS w dniu 30.12.2016r. 

 
 

Obecni: Z. Baranowski, B. Bromboszcz, M. Chrabąszcz, W. Chrabąszcz, T. Durajczyk, L. Kawa, G. 
Lechowicz, A. Moczko, K. Skrzypczak, P. Szczepanek, Z. Tolksdorf, 
J. Wieczorek. 

 
Komisja Rewizyjna: M. Goleńska, S. Kisielewicz, M. Nycz. 
 
Goście: Zygmunt Sutkowski. 
 
Zebranie prowadził Prezes Kamil Skrzypczak. 
 
Porządek zebrania: 
 
1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania. 
2. Informacja na temat sytuacji finansowej . 
3. Obchody 70-lecia DOZTS. 
4. Sprawy organizacyjne. 
5. Sprawy sędziowskie i Wydziału Rozgrywek. 
6. Decyzje Prezesa. 
7. Korespondencja i sprawy różne. 
8. Zakończenie zebrania. 
 
 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził porządek zebrania. 
 
Ad. 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania. 
 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z poprzedniego zebrania. 
 
Ad. 2.Informacja na temat sytuacji finansowej. 
 
Z. Tolksdorf poinformował, że na koniec roku bilans finansowy wyniesie 0 zł +/- 2000 zł, 
w przypadku otrzymania dodatkowych środków z Dolnośląskiej Federacji Sportu. Przypomniał 
także, że z początkiem 2016 roku na koncie było ok. 10 000 zł. W związku z tym, że środki z Urzędu 
Marszałkowskiego można wykorzystywać dopiero od marca Skarbnik przewiduje kłopoty 
z rozliczeniami na początku 2017 roku, jak również z przekazywaniem zaległych okładzin 
zawodnikom uczestniczących w Mistrzostwach Polski w 2015 i 2016 roku. Należy się również 
zastanowić nad obniżeniem ze 110 zł stawki finansowania uczestnictwa w turniejach Grand Prix. 
L. Kawa zasugerował, że należałoby zaprzestać finansowania zawodników, którzy z turniejów 
wojewódzkich nie zakwalifikowali się do GP Polski, ale awansowali do turnieju głównego po 
przejściu eliminacji i zajęli miejsca 1-32. 
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K. Skrzypczak stwierdził, że w połowie listopada skończyły się środki z dotacji przyznanej przez 
Urząd Marszałkowski i od tej pory związek funkcjonuje z oszczędności. 
M. Chrabąszcz stwierdził, że można wyszukać zdecydowanie tańsze noclegi podczas zawodów 
i wraz z wyżywieniem zmieścić się w kwocie 50 zł. 
P. Szczepanek zapytała czy dotacja z Urzędu Marszałkowskiego jest jedynym źródłem finansowania 
DOZTS oraz czy związek może pozyskiwać 1% podatku. Z. Tolksdorf odparł, że środki z Urzędu są 
jedynym wpływem, a K. Skrzypczak dodał, iż związek nie może pozyskiwać dodatkowych środków 
z odpisów podatkowych. 
Z. Tolksdorf i A. Moczko zaproponowali klubom podniesienie opłat wpisowego do rozgrywek. 
G. Lechowicz i A. Moczko zauważyli, że niedopuszczalnym jest reklamowanie na stronie związku 
konkurencyjnych turniejów, które obniżają frekwencję na WTK. 
 
Ad. 3. Obchody 70-lecia DOZTS. 
 
K. Skrzypczak poinformował, że ze względu na znikome zainteresowanie nie odbędzie się 
spotkanie z okazji jubileuszu zaplanowane na 30.12.2016r. Dodał, że należy sporządzić listę osób 
najbardziej zasłużonych dla DOZTS, którym zostaną wręczone wyróżnienia 24.01.2017r. przed 
meczem międzypaństwowym Polska – Belgia w Wałbrzychu. Zaproszone zostaną również osoby 
wytypowane do odznaczeń przez kluby. Z. Sutkowski zaproponował przekazanie listy osób 
najbardziej zasłużonych. A. Moczko stwierdził, że, ze względu na trudności finansowe związku, 
należy pobierać opłaty od uczestników za udział w spotkaniu jubileuszowym. L. Kawa podzielił to 
stanowisko argumentując przekazaniem zaoszczędzonych środków na szkolenie. 
 
Ad. 4. Sprawy organizacyjne. 
 
1. Nowa strona internetowa. 
K. Skrzypczak oznajmił, że dzięki aktywności T. Durajczyka udało się znaleźć osoby, które stworzą 
i uruchomią nową stronę DOZTS bezpłatnie. Największym problemem jest kopiowanie danych ze 
starej strony związku, zwłaszcza tabel i klasyfikacji. Jest to czasochłonny proces, który może 
potrwać nawet kilka miesięcy. W. Chrabąszcz zasugerował, aby administracją nowej strony 
zajmowały się osoby wyznaczone przez Zarząd DOZTS, a nie osoby z zewnątrz. 
P. Szczepanek zapytała czy na nowej stronie będzie zamieszczone forum dyskusyjne lub konto na 
Facebooku. 
K. Skrzypczak odpowiedział, że w czasie funkcjonowania forum kilka lat temu, wpisy na forum 
często bywały obraźliwe i w związku z tym nie ma potrzeby tworzenia go ponownie. 
 
2. Zakres obowiązków i kompetencji członków zarządu. 
K. Skrzypczak oświadczył, że opracuje dokument do końca stycznia i będzie on procedowany na 
następnym posiedzeniu Zarządu. 
 
Ad. 5. Sprawy sędziowskie i Wydziału Rozgrywek. 
 
1. A. Moczko poinformował, że, w związku z planowanym wprowadzeniem systemu licencyjnego 
sędziów, zmodyfikował listę sędziów otrzymaną od poprzedniego przewodniczącego Wydziału 
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Spraw Sędziowskich A. Krupiarza. Na liście tej znajdują się tylko aktywni sędziowie, którzy 
otrzymają licencję DOZTS. Stwierdził, iż lista ma charakter otwarty  
i będzie można ją uzupełnić o kolejne osoby oraz zawnioskował o zatwierdzenie jej przez Zarząd. 
Zgłosił także możliwość przeprowadzenia spotkania szkoleniowego dla sędziów. Zaproponował 
również, aby możliwe było dopuszczenie do sędziowania osób bez uprawnień, ale z zachowaniem 
pierwszeństwa dla sędziów licencjonowanych. Zarząd zatwierdził listę  
w proponowanym kształcie przy dwóch głosach wstrzymujących. 
 
2. A. Moczko przedstawił propozycję kalendarza rozgrywek i zawnioskował o jego przyjęcie. 
P. Szczepanek zwróciła uwagę na niefortunny termin Indywidualnych Mistrzostw Dolnego Śląska 
Młodzików (niedziela 30.04), który wypada w trakcie długiego weekendu majowego, jednak nie 
doczekała się odpowiedzi. Zarząd kalendarz zatwierdził przy jednym głosie wstrzymującym. 
3. Dokonano podziału turniejów wojewódzkich: 3. WTK Młodzików – Wołów, Indywidualne 
Mistrzostwa Dolnego Śląska Seniorów – Wałbrzych (do potwierdzenia), 3. WTK Kadetów –Stronie 
Śl., eliminacje Młodzieżowych Mistrzostw Polski – Głoska, 3. WTK Żaków – Gierałtowiec, 
Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików, Kadetów i Juniorów – Brzeg Dolny, 
Indywidualne Mistrzostwa Dolnego Śląska Kadetów i Juniorów – Brzeg Dolny, Indywidualne 
Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików – Brzeg Dolny, Indywidualne Mistrzostwa Dolnego Śląska 
Żaków – Wołów. Zarząd przyjął uchwałę przy jednym głosie wstrzymującym. 
4. A Moczko postulował dokonanie zmiany w Regulaminie Rozgrywek 6. ligi wrocławskiej. 
Alternatywną propozycję wysunął W. Chrabąszcz. Zarząd przyjął rozwiązanie W. Chrabąszcza 
stosunkiem głosów 3:2, przy 7 głosach wstrzymujących. 
5. Odwołania od decyzji Wydziału Rozgrywek. 
- Odwołanie drużyny LZS „Błękitni” Krzewie Wielkie od decyzji pozbawiającej ją udziału  
w rozgrywkach 3. ligi uzasadnione przyznaniem tego miejsca drużynie GUKS „Sokół” Jerzmanowa 
będącej w identycznej sytuacji przed rozpoczęciem sezonu. Zarząd podtrzymał stanowisko WR 
stosunkiem głosów przy 4 głosach wstrzymujących. 
- Prośba drużyny Kamieniec Ząbkowicki o anulowanie kary finansowej 200 zł za walkower. Zarząd 
zmniejszył karę o połowę stosunkiem głosów: 7 za, 2 wstrzymujące i 2 przeciw. 
- Odwołanie drużyny MKS „Orzeł Pałac Tielscha” Wałbrzych od walkowera za przybycie na mecz 
4. ligi do  w trzyosobowym składzie – jednomyślnie odrzucone. 
- W meczu 2. ligi MKS „Wolavia” Wołów – LZS TS Zaręba drużyna gości nie przedstawiła sędziemu 
aktualnych badań lekarskich. Zarząd jednomyślnie podtrzymał decyzję WR  przyznającą walkower 
dla drużyny z Wołowa. 
- W meczu 3. ligi ULKS Ciechów – LZS „Orion Branda” Bukowice drużyna gości zakwestionowała 
rakietkę zawodnika gospodarzy M. Kurowskiego, która miała odcięty odcinek z oznaczeniami 
fabrycznymi i zastąpiony innym. Zdjęcia tej rakietki Prezes klubu z Bukowic przesłał do WR. 
Drużyna z Ciechowa twierdzi, że przesłane zdjęcia nie przedstawiają rakietki użytej podczas meczu 
przez zawodnika M. Kurowskiego. Zarząd przyznał rację klubowi z Bukowic, jednak postanowił w 
tej sytuacji nie podejmować decyzji, pozostawiając ją w gestii WR. 
- Pismo zawodnika I. Misztala o przyznanie punktów za 2. WTK Seniorów, w którym nie mógł wziąć 
udziału w związku z występem w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych oraz wniosek 
L. Kawy o przyznanie punktów Annie i Katarzynie Węgrzyn, które jako reprezentantki Polski brały 
udział w turnieju międzynarodowym w Finlandii.  
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Problem rozwiązał się samoczynnie, gdyż wszyscy w/w zawodnicy i zawodniczki uzyskali w tych 
turniejach większą liczbę punktów niż przyznałby je Zarząd DOZTS. 
- Pismo A. Jaworskiej o przyznanie punktów A. Wiśniewskiej za 2. WTK Juniorek, która w tym 
terminie brała udział w GP Polski Młodziczek zajmując w nim 6. miejsce. G. Lechowicz  
zauważył, że sprawa dotyczy również zawodników: Z. Gałki i P. Klimka. K. Skrzypczak zgłosił 
wniosek, aby przyznawać punkty zawodnikom uczestniczącym w zawodach wyższej rangi lub 
zgrupowaniach kadry. Zarząd podjął decyzję pozytywną przy 5 głosach wstrzymujących. 
- Z. Tolksdorf wysunął propozycję zmiany sposobu rozgrywania Pucharu Polski kobiet, polegającą 
na tym, że słabsze drużyny powinny rozegrać turniej, którego zwycięzca będzie rywalizować 
z silniejszymi klubami – 10 głosów za, 1 wstrzymujący. 
 
Ad. 6. Decyzje Prezesa. 
 
1. Decyzja o zmianie organizatorów turniejów 1. WTK Młodzików, 2. WTK Juniorów, 3. WTK 
Seniorów – zatwierdzona jednogłośnie. 
2. Decyzja o przyznaniu klubowi UKS „Żak” Gierałtowiec sprzętu sportowego o wartości 400 zł 
w zamian za udostępnienie hali sportowej na 2 turnieje WTK – zatwierdzona jednogłośnie. 
 
Ad. 7. Korespondencja i sprawy różne. 
 
Z. Tolksdorf przedstawił informację o składach kadr wojewódzkich, członkowie Zarządu podejmą 
decyzję zatwierdzającą po ustaleniu ilości powołanych zawodników. 
Z. Sutkowski poinformował o powstaniu szkółki tenisa stołowego w Nowej Rudzie oraz poprosił 
o wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego o dodatkowe środki finansowe. 
 
Na tym zebranie zakończono. 
 
 

    Protokołowała 
     

    Paulina Szczepanek 
    Sekretarz DOZTS 


