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PROTOKÓŁ nr 3 

z zebrania Zarządu DOZTS w dniu 28.03.2017r. 
 
 
Obecni: B. Bromboszcz, M. Chrabąszcz, W. Chrabąszcz, L. Kawa, G. Lechowicz, A. Moczko, 
K. Skrzypczak, S. Słowiński, P. Szczepanek, Z. Tolksdorf. 
Komisja Rewizyjna: S. Kisielewicz. 
Goście: Zygmunt Sutkowski – Prezes Honorowy DOZTS. 
 

Zebranie prowadził Prezes DOZTS Kamil Skrzypczak. 
 
Porządek zebrania: 
 
1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania. 
2. Preliminarze. 
3. Kadry wojewódzkie. 
4. Sprawy Wydziału Rozgrywek. 
5. Informacja o sytuacji w PZTS. 
6. Strona internetowa. 
7. Decyzje Prezesa. 
8. Korespondencja i sprawy różne. 
9. Zakończenie zebrania. 
 
 
 
Ad. 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania. 
Zarząd zatwierdził protokół z poprzedniego zebrania przy 1 głosie wstrzymującym (G. Lechowicz). 
Wniosek o zamieszczanie protokołów w terminie do dwóch tygodni od daty zebrania Zarządu. 
 
Ad. 2. Preliminarze. 
Skarbnik Z. Tolksdorf poinformował, że w ubiegłym roku DOZTS wydał 149362 zł, a zysk wyniósł 
139409 zł, zatem był na minusie 9953 zł. Obecnie na koncie zostało 815 zł. Zaznaczył, że niezbędne 
będzie szukanie oszczędności i zasugerował podniesienie składek członkowskich, które są jednymi 
z najniższych w kraju. 
Skarbnik założył tegoroczne wpływy: ze składek na poziomie 10200zł (jeśli nie składki nie zostaną 
podniesione to 6800 zł),wpisowe do rozgrywek - 20000 zł, wpisowe do rozgrywek indywidualnych, 
Wrocławska Olimpiada Młodzieży i Otwarte Mistrzostwa Wrocławia – 25000 zł, licencje 
zawodnicze i klubowe – 25000 zł, wpłaty uczestników turniejów ogólnopolskich i Mistrzostw Polski 
-, szkolenie kadr wojewódzkich – 15000 zł, pozostałe, kary, walkowery – 3000 zł. Prognozowany 
dochód ogółem: 128000 zł.  
Wydatki: materiały biurowe, Internet- 4000 zł, telefony 2300, delegacje służbowe 1800 zł, obsługa 
księgowa dla federacji – 2200 zł, koszty posiedzeń zarządu – 3000 zł, składki członkowskie do PZTS 
i DFS - 550 zł, dopłaty do imprez wojewódzkich (ze środków Urzędu Marszałkowskiego) - 23800 zł, 
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dopłata do zgrupowań – 15000 zł, dopłaty do startów ogólnopolskich - brak, nagrody dla klubów - 
brak, sprzęt dla klubów – 150 zł, inne 7100 zł.  
L. Kawa stwierdził, że należy obniżyć koszty udziału w zawodach, aby nie drenować klubów. 
A. Moczko odpowiedział, że 30 zł rocznie to nie jest drenowanie klubowych kas. Dodał, że 
podczaseliminacji MMP ustalono pobieranie opłat za udział, jednak w ostatniej chwili się z tego 
wycofano, a należało tę opłatę od zawodnikówpobrać. 
K. Skrzypczak poddał pod głosowanie propozycję Z. Tolksdorfa o podniesieniu składek 
członkowskich dla klubów do 150 zł. Uchwałę przyjęto: 7 głosów za, 2 przeciw (L. Kawa,  
K. Skrzypczak) i 1 wstrzymujący (M. Chrabąszcz). 
Na pytanie Z. Sutkowskiego o wysokość środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski  
Z. Tolksdorf odparł, że w tym roku będzie to kwota 57000 zł. 
 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził preliminarz. 
 
Ad. 3. Kadry wojewódzkie.  
Z. Tolksdorf poinformował o propozycjach obozów dla kadr wojewódzkich młodzików i kadetów 
oraz omówił ich składy. Zarząd jednogłośnie zatwierdził skład kadry wojewódzkiej. 
 
Ad. 4. Sprawy Wydziału Rozgrywek.  
1. Omówienie zażalenia Sparty Lubań w sprawie zmiany sposobu i miejsca rozgrywania Pucharu 
Polski wbrew Regulaminowi Rozgrywek. L. Kawa stwierdził, że powinny być zachowane zasady 
zgodne z ideą Pucharu Polski i nie należy ich w przyszłości zmieniać. Z. Tolksdorf i A. Moczko stali 
na stanowisku, że mocniejsze kluby muszą być rozstawiane i nie powinny jeździć do słabszych. 
Propozycja nowej formuły rozegrania Pucharu Polski na szczeblu województwa. Rozegranie 
Pucharu na szczeblach podokręgów, dzięki temu zwiększy to frekwencję klubów biorących udział, 
z powodu niższych kosztów. Po rozegraniu pierwszego etapu odbywałby się turniej finałowy 
podokręgów "na krzyż" (co rok na terenie zwycięzcy podokręgu). 
2. Prośba o zmniejszenie o połowę kary finansowej za walkower nałożony na drużynę Żok Żmigród 
z powodu nie stawienia się na mecz wyjazdowy z GOKiS Kąty Wr. – 5 głosów za, 2 przeciw (L. Kawa, 
Z. Tolksdorf) i 1 wstrzymujący (B. Bromboszcz). 
3. Podtrzymanie decyzji WR w sprawie nałożenia kary na klub Wolavia Wołów za walkower 
w meczu Pucharu Polski: 8 głosów za, 1 przeciw (M. Chrabąszcz) i 1 wstrzymujący (W. Chrabąszcz). 
4. Sprawa zmian terminów Mistrzostw Województwa Żaków i Weteranów – uchwała przyjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad. 5. Informacja o sytuacji w PZTS.  
K. Skrzypczak poinformował o zmianie na stanowisku Prezesa PZTS: w miejsce odwołanego przez 
Zarząd PZTS W. Waldowskiego powołano D. Szumachera, a na wolne miejsce w Zarządzie 
dokooptowano R. Sikorskiego. 
Podał również informację  
o nieprawomocnym wyroku sądu skazującym dwóch członków zarządu za korupcję sportową. 
Wyrok jest pierwszej instancji, nie jest prawomocny, więc członkowie Zarządu dalej mogą pełnić 
swoje funkcje w Zarządzie.  
Największa wątpliwość dotyczyła czy Zarząd może odwołać Prezesa. W. Waldowski złożył 
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odwołanie od decyzji Zarządu do Walnego, które podejmie decyzję drugiej instancji podczas 
Walnego Zebrania.  
Omówił także sytuację dolnośląskiego przedstawiciela w Zarządzie PZTS A. Hrehorowicza, który 
twierdzi, że nie ma żadnego wpływu na działalność tego gremium. Otrzymywał on od Prezesa  
D. Szumachera propozycje objęcia różnych funkcji, ale za każdym razem odmawia. 
K. Skrzypczak stwierdził, że obecna sytuacja w PZTS, a zwłaszcza fakt, że funkcję prezesa objęła 
osoba niewybrana w wyborach i która nie przedstawiła żadnego programu, nie podoba się 
większości okręgowych związków. Prezes DOZTS rozesłał do członków zarządu DOZTS projekt 
uchwały wzywającej do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w PZTS, która ma być dla 
zarządu PZTS sygnałem wyrażającym niezadowolenie z obecnej sytuacji. Zarząd jest zobligowany 
do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania po wpłynięciu 8 uchwał z okręgowych związków, 
wtedy PZTS ma 3 m-ce na rozpatrzenie. W tym momencie okręg stracił jakąkolwiek możliwość 
podejmowania decyzji, które będą mieć wpływ na funkcjonowanie PZTS.  
W dyskusji nt PZTS pojawiło się wiele głosów dotyczących W. Waldowskiego. Dotyczyły pogłosek o 
jego działalności agenturalnej, zakupu sprzętu ze środków MSiT, anulowania konkursu na zakup 
sprzętu oraz obietnic w sprawie pobierania wynagrodzenia. 
A. Moczko podjął dyskusję z Z. Sutkowskim na temat legalności wyboru nowego Prezesa PZTS, 
a także zgłosił problem występowania w Zarządzie członków, którzy mają wyrok.  
M. Chrabąszcz zauważa, że D. Szumacher chce stworzyć system szkolenia, którego w ogóle nie było 
do tej pory oraz podejmuje działania do wyprostowania spraw licencji trenerskich, które chce 
weryfikować. 
A. Moczko stwierdził, żebyśmy jako okręgowy związek uważali na podjęcie działań w sprawie 
wyjaśnienia sytuacji w PZTS, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo jakie stanowisko zajmują inne 
okręgowe związki. K. Skrzypczak odparł, że taka sytuacja może wyniknąć również w drugą stronę. 
Z. Sutkowski wyraził oburzenie z powodu niewypłacenia przyznanych nagród za zdobycie medalu 
podczas Mistrzostw Europy przez siostry A. i K. Węgrzyn. 
M. Chrabąszcz przeczytał informację o założeniach szkoleniowych dla kadr trenerskich przekazaną 
przez S. Jagiełowicza - wiceprezesa PZTS. 
K. Skrzypczak zaproponował podjęcie w/w uchwały argumentując, że nasze województwo i tak nie 
ma wpływu na sytuację w PZTS, a może w ten sposób dać sygnał innym okręgom do 
przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZTS. Dodał, że  
w niektórych województwach (śląskie, opolskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, lubelskie, 
pomorskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie) podobne uchwały zostały już podjęte lub są 
planowane. Zarząd podjął uchwałę stosunkiem głosów 4 za, 1 przeciw i 3 wstrzymujące. 
 
Ad. 6. Strona internetowa.  
K. Skrzypczak poinformował, że strona się tworzy, choć miała funkcjonować już w styczniu, ale 
osoba odpowiedzialna za jej powstanie (pracownik Aqua-Zdroju w Wałbrzychu) nie wywiązała się 
z obowiązku. W przypadku jeśli nadal nie będzie postępów oddelegowany zostanie inny pracownik 
Aqua- Zdroju, który dokończy pracę. 
2. Zakres obowiązków. 
K. Skrzypczak przeprosił za opóźnienie, gdyż obiecał dokument przedstawić w styczniu, ale  
z różnych przyczyn mu się to nie udało. Przygotował projekt i przedstawił dopiero teraz z prośbą  
o odniesienie się do niego przez członków Zarządu. 
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Ad. 7. Decyzje Prezesa.  
1. Zmiana organizatora Mistrzostw Dolnego Śląska Seniorów z Wałbrzycha na Brzeg Dolny – 
przyjęta jednogłośnie. 
2. Rozliczenie WTK żaków w Gierałtowcu w postaci drobnego sprzętu zamiast opłat za halę – 
przyjęta jednogłośnie. 
3. Wniosek Z. Sutkowskiego o pokrycie kosztów pobytu na Mistrzostwach Polski Seniorów  
w Częstochowie w kwocie 310 zł – odrzucony: 4 głosy przeciw (A. Moczko, W. Chrabąszcz, 
M. Chrabąszcz, P. Szczepanek), 2 za (B. Bromboszcz, L. Kawa), 1 wstrzymujący (K. Skrzypczak). A. 
Moczko stwierdził, że skoro Z. Sutkowski był tam oficjalnie i wręczał odznaczenia to te koszty 
powinien pokryć PZTS oraz że nie został oddelegowany z okręgowego związku jako Prezes 
Honorowy. 
 
Ad. 8. Korespondencja i sprawy różne.  
P. Szczepanek zapytała o brak protokołówz zebrań DOZTS, które przekazała po poprzednich 
zebraniach, a do tej pory nie ukazały się na stronie. 
Zwróciła również uwagę na uregulowanie sytuacji, gdy przed rozpoczęciem turniejów trenerzy 
rozgrzewają się z zawodnikami. A. Moczko odparł, że każdorazowo decyzję podejmie sędzia 
główny zawodów. 
K. Skrzypczak zwrócił się do członków zarządu o ustalenie terminu kolejnego posiedzenia - 
odbędzie się ono we wtorek 20.06. 
G. Lechowicz zawnioskował o umieszczanie w protokole informacji o sposobie głosowania 
poszczególnych członków zarządu. Propozycja została zaakceptowana jednogłośnie. 
 
Na tym zebranie zakończono. 
 
 

Protokołowała 
Paulina Szczepanek – Sekretarz Zarządu. 

 


