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PROTOKÓŁ nr 4 

z zebrania Zarządu DOZTS w dniu 27.06.2017r. 
Obecni: M. Chrabąszcz, W. Chrabąszcz, T. Durajczyk, L. Kawa, G. Lechowicz, A. Moczko, 

K. Skrzypczak, Z. Tolksdorf, J. Wieczorek 
Gość: Robert Ostasiewicz, Zygmunt Sutkowski – Prezes Honorowy DOZTS 
 
Zebranie prowadził Prezes DOZTS Kamil Skrzypczak. 
 
 
 Porządek zebrania:  
1. Zatwierdzenie protokołów z poprzedniego zebrania.  
2. Zatwierdzenie Bilansu DOZTS za 2016 rok.  
3. Podsumowanie rozgrywek indywidualnych i ligowych sezonu 2016/2017.  
4. Sprawy Wydziału Rozgrywek.  
5. Sprawy Wydziały Spraw Sędziowskich.  
6. Sprawy szkoleniowe – składy na drugie półrocze, letnie zgrupowania KW.  
7. Informacja na temat decyzji podjętych przez Prezesa DOZTS w okresie pomiędzy posiedzeniami 
Zarządu.  
8. Korespondencja i sprawy różne.  
 
 
 
Początek zebrania rozpoczął się od wręczenia zaległych upominków (plakietek) Panu Stanisławowi 
Kisielewiczowi oraz Panu Jerzemu Wieczorkowi z okazji 70-lecia DOZTS. 
 
Następnie głos zabrał zaproszony gość Pan Robert Ostasiewicz, który przyjechał w sprawie 
rozstrzygnięcia zweryfikowanego walkowerem meczu w 3 lidze KTS Wolbromek - KTS Jelenia Góra 
i ewentualnych dalszych konsekwencji wynikających z tego faktu. 
 
Poddano pod głosowanie rozpatrzenie w/w sprawy na początku posiedzenia Zarządu - 
jednogłośnie za - 9 głosów. R. Ostasiewicz został poproszony o opuszczenie sali, w czasie obrad 
Zarządu.  
A. Moczko zauważył, że nie widzi powodów, dlaczego R. Ostasiewicz, którego dotyczy sprawa, nie 
może brać udziału w dyskusji, podając przykład Z. Sutkowskiego, który jest obecny przy 
rozstrzyganiu spraw dotyczących jego osoby. 
G. Lechowicz prosił o przedstawienie sytuacji (zawodnik z Jeleniej Góry został wpisany do dwóch 
protokołów w tej samej kolejce rozgrywek ligowych). Wydział Rozgrywek podjął decyzję, że wynik 
sportowy powinien zostać utrzymany, natomiast resztę decyzji pozostawia do rozstrzygnięcia 
Zarządowi. 
G. Lechowicz zauważył, że Wolbromek otrzymał walkower i karę finansową, natomiast to drużyna 
z Jeleniej Góry wpisała nielegalnie zawodnika do protokołu i jeśli zostanie podjęta decyzja na 
korzyść Jeleniej Góry to wszyscy będą mogli podważyć decyzję Zarządu. G. Lechowicz stwierdza, że 
dwa walkowery powinna otrzymać Jelenia Góra.  
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Z. Tolksdorf stwierdził, że powinniśmy wykluczyć spadek drużyny z Wolbromka i wskazuje na 
obustronny walkower, ponieważ liczy sie przede wszystkim to, że zawodnik został wpisany 
w dwóch protokołach w jednym terminie.  
A. Moczko przystaje, że pierwszy mecz, w którym został wpisany zawodnik, rozegrał go legalnie, 
natomiast dopiero drugi mecz jest nielegalny. Zauważa również, że decyzja, która może zostać 
podjęta w tej sprawie będzie niezgodna z regulaminem. 
W. Chrabąszcz stwierdził, że celem przyznania się i zapłacenia kary przez drużynę z Jeleniej Góry 
jest obrona awansu do III ligi.  
A. Moczko zaproponował, że jeśli chcemy ukarać "cwaniactwo" to należy odrzucić wyjaśnienie na 
piśmie, a wziąć pod uwagę tylko protokół. Drugą konsekwencją jest walkower w meczu 
z Raszówką. 
Z. Tolksdorf zaproponował, że za próbę manipulacji Zarządem należy ukarać Klub walkowerem 
i należy brać pod uwagę protokół meczu.  
Według W. Chrabąszcza rozwiązaniem może być przyznanie walkowerów lub skoro doszło do 
sytuacji, że mecz został rozpisany, może skutkować przesunięciem drużyny do niższej klasy 
rozgrywkowej. 
W głosowaniu za utrzymaniem decyzji WR w/w sprawie - 3 za (T. Durajczyk, A. Moczko, 
K. Skrzypczak), 6 przeciw (M. Chrabąszcz, W. Chrabąszcz, L. Kawa, G. Lechowicz, Z. Tolksdorf, 
J. Wieczorek). 
 
Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad 
Zatwierdzenie porządku obrad - jednogłośnie 9 głosów za. 
 
Ad. 1 Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania. 
1. G. Lechowicz zgłosił uwagę, że zgłaszane przez niego wnioski ws. sposobu rozgrywania Pucharu 
Polski oraz ws. zamieszczania protokołów na stronie internetowej DOZTS nie są zapisywane 
w protokole. 
2. A. Moczko zauważył, że wystąpił błąd w zapisie głosowania w sprawie wniosku o zwrot kosztów 
dla Z. Sutkowskiego, przez co wynik nie był prawdziwy, jednak merytorycznie nic to nie zmieniło. 
3. A. Moczko zgłosił uwagi do zapisów w protokole na temat sytuacji w PZTS. Uważa, że zapis nie 
odzwierciedla rzeczywistej dyskusji, która była znacznie szersza i bardziej ożywiona oraz że część 
członków Zarządu przedstawiła bardziej krytyczne stanowisko w stosunku do Zarządu PZTS, 
a druga część sprzeciwiła się tej opinii.  
4. A. Moczko zgłosił propozycję o niezatwierdzanie protokołu, zgłoszenie poprawek przez innych 
członków oraz by protokół został poprawiony i upubliczniony. 
 
Ad. 2 Zatwierdzenie Bilansu DOZTS za 2016 rok.  
1. Z. Tolksdorf przedstawił sytuację finansową DOZTS.  
Przychody wyniosły 139409,37zł, wydatki: 149362,95zł, strata: 9953,58zł. 
Przystępowaliśmy w 2017 roku z nadwyżką 10000zł, która pokryła stratę za 2016 rok, przez co 
w kasie zostało 438,75zł. 
Obecnie mamy 12000zł długu dla Federacji Sportu, natomiast Z. Tolksdorf nie ocenił tego jako zły 
wynik, gdyż dochodu DOZTS rozpoczynają się dopiero w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień 
(wpisowe, składki członkowskie, licencje), dlatego Federacja pozwala na taki dług. 
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Dochody: ze składek członkowskich 7410zł, wpisowe, startowe, kaucja 53761zł, z tytułu organizacji 
imprez sportowych 30608zł, OMW 5700zł, dopłaty do zgrupowań 12685zł, środki z PZTS 
29945,37zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 5000zł. 
Koszty: prowadzenie biura 3578zł, nagrody dla zawodników 13430zł, telefon 1608zł, pozostałe 
usługi 20000zł, wynagrodzenie 30781zł, koszty podróży 12694zł, pozostałe koszty 4290zł, 
wyżywienie i zakwaterowanie zawodników 18063zł, najem obiektów 5395zł, ryczałty sędziowskie 
37198zł. Ogólne koszty: 149362zł. 
Z. Tolksdorf zauważył, że nie było niezaplanowanych wydatków, inaczej byłyby zgłaszane na 
Zarządzie.  
2. M. Chrabąszcz zapytał czy została rozwiązana sprawa dojazdów na Olimpiadę. 
Z. Tolksdorf odpowiedział, że niestety nie ma środków na zwrot kosztów przejazdów. 
3. Głosowanie za zatwierdzeniem Bilansu za 2016 rok - jednogłośnie 9 za. 
 
Ad. 3 Podsumowanie rozgrywek indywidualnych i ligowych sezonu 2016/2017.  
1. Rozgrywki ligowe: 
Zajęcie 3 miejsca przez KU AZS UE Wrocław w rozgrywkach Ekstraklasy kobiet. 
Uzyskanie awansu do Ekstraklasy kobiet przez MLKS UKS Śnieżnik Stronie Śląskie. 
Zajęcie 3 miejsca przez LKS Odra Głoska w rozgrywkach I ligi mężczyzn. 
Zajęcie 5 miejsca przez KU AZS UE II Wrocław w rozgrywkach I ligi kobiet. 
Uzyskanie awansu do rozgrywek I ligi kobiet przez MKS Rokita Brzeg Dolny. 
Wycofanie się z rozgrywek I ligi drużyny UKS 12 Betard Wrocław. 
A. Moczko skomentował, że drużyna chciała rozegrać ostatni mecz, ale WR PZTS nie wyraził zgody 
na przełożenie meczu, więc klub musiał się wycofać, żeby nie zapłacić kary za walkower 2000zł. 
 
2. Przegłosowanie wniosku w sprawie rozstrzygnięcia zweryfikowanego walkowerem meczu w 3 
lidze KTS Wolbromek - KTS Jelenia Góra.  
Weryfikacja obopólnym walkowerem meczu 3 ligi zachodniej LZS Nysa Wolbromek - KTS II Jelenia 
Góra i meczu barażowego LZS SKS II Raszówka - KTS III Jelenia Góra jako walkoweru dla LZS SKS II 
Raszówka - 6 za (M. Chrabąszcz, T. Durajczyk, L. Kawa, G. Lechowicz, Z. Tolksdorf, J. Wieczorek), 2 
przeciw (A. Moczko, K. Skrzypczak), 1 wstrzymujący się (W. Chrabąszcz). 
Przedstawiono stanowisko Zarządu DOZTS Panu Robertowi Ostasiewiczowi. 
 
3. Rozgrywki indywidualne: 
Uzyskanie 21 medali (43 po dodaniu osób niepełnosprawnych oraz weteranów). 
Wygrana współzawodnictwa MSiT w klasyfikacji dzieci i młodzieży (271 punktów). 
W klasyfikacji klubowej 3 miejsce uzyskał KU AZS UE Wrocław, 7 miejsce MLKS UKS Śnieżnik 
Stronie Śląskie, 21 miejsce Rokita Brzeg Dolny, 22 miejsce Odra Głoska. 
 
4. K. Skrzypczak zaproponował organizację spotkań z klubami zwłaszcza w okolicach Jeleniej Góry, 
ponieważ mają najwięcej uwag do funkcjonowania DOZTS. 
 
5. Wniosek J. Wieczorka o przyznanie nagrody W. Chrabąszczowi w wysokości 1000 zł w przypadku 
dysponowania wolnymi środkami finansowymi - 8 za (M. Chrabąszcz, T. Durajczyk, L. Kawa, G. 
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Lechowicz, A. Moczko, K. Skrzypczak, Z. Tolksdorf, J. Wieczorek), 1 wstrzymujący się (W. 
Chrabąszcz) 
 
Ad. 4 Sprawy Wydziału Rozgrywek.  
K. Skrzypczak podjął temat dotyczący piłek plastikowych i stwierdził, że jeśli wszystkie rozgrywki 
mają być nimi rozegrane to decyzja musi być ogłoszona sezon wcześniej. Proponuje nadal 
rozgrywać ligę piłkami celuloidowymi, chyba że drużyna zgłosi zmianę piłek na plastikowe przed 
rozpoczęciem sezonu, natomiast rozgrywki indywidualne będą rozgrywane piłkami plastikowymi 
tak jak było do tej pory.  
Przedstawił dwie oferty, które zostały złożone okręgowemu związkowi: oferta od AgaSport piłki 
Andro 140sztuk (po rozmowach może być zwiększona ilość), zniżka na zakup większej ilości piłek 
3,60zł/szt. Oferta od Gasport: przekazanie piłek na turnieje okręgowe (300 sztuk piłek 
trzygwiazdkowych Butterfly lub 200 sztuk piłek trzygwiazdkowych i 200 sztuk zwykłych piłek 
plastikowych) oraz 15% zniżki na zakup większej ilości. 
G. Lechowicz zgłosił propozycję, by wynegocjować w firmie Aga Sport ceny 3,60zł/szt. nie tylko dla 
DOZTS, ale również dla wszystkich chętnych klubów z Dolnego Śląska, które są gotowe na zakup 
piłek plastikowych. 
Poddanie pod głosowanie w/w sprawy: wybór piłek Andro jako tych, którymi będą rozgrywane 
turnieje wojewódzkie - jednogłośnie 8 głosów za (A. Moczko nie głosował). 
 
Ad. 5 Sprawy Wydziały Spraw Sędziowskich.  
1. A. Moczko zgłosił wniosek o awansowanie sędziów E. Walawender i T. Wapińskiego na sędziego 
związkowego oraz S. Słowika na sędziego okręgowego. Głosowanie za podniesieniem klasy 
sędziowskiej trójce sędziów - jednogłośnie 9 głosów za. 
 
2. A. Moczko poinformował, że udało mu się wywalczyć w Kolegium Sędziów PZTS organizację 
egzaminu sędziowskiego w trzech miastach. Omówił również zamieszanie jakie powstało wokół 
egzaminu w PZTS. Prosił delegatów, aby podczas zebrania sprawozdawczego nie dopuścili do 
pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zatwierdzenie regulaminu rozgrywek. Jedyny punkt, który 
należałoby zostawić dotyczy oddelegowania dwóch sędziów do prowadzenia meczu Superligi. A. 
Moczko podał przykłady punków z nowego regulaminu: drużyna wycofując się z rozgrywek musi 
zapłacić karę 5000zł, wpisanie jako trenera osoby, która nie posiada licencji trenerskiej skutkuje 
nałożeniem kary finansowej. Wyraził niezadowolenie dotyczące wpływu WR PZTS i Zarządu PZTS 
na egzamin sędziowski. 
 
3. Zgłoszenie nowych kandydatur do egzaminu sędziowskiego: 
Zbigniew Kot, Zbigniew Gliński, Janusz Kuc, Krzysztof Gromadzki, Bogdan Zalesiński. 
 
4. Poddanie pod głosowanie listy sędziów przystępujących do egzaminu sędziowskiego- 
jednogłośnie 8 głosów za (Z. Tolksdorf nie głosował). 
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Ad. 6 Sprawy szkoleniowe – składy na drugie półrocze, letnie zgrupowania KW.  
1. Z. Tolksdorf przedstawił skład Kadry Wojewódzkiej Juniorów: 
A. Węgrzyn, K. Węgrzyn, N. Matwiszyn, N. Wojtyła, D. Źródło, T. Witkowski, M. Kiciński, P. Klimek. 
Zatwierdzenie zmian w Kadrach Wojewódzkich - jednogłośnie 9 głosów za. 
 
2. Podanie terminów zgrupowań Kadry Wojewódzkiej: 
02-12.08.2017r. Stronie Śląskie (kadeci) 
02-09.08.2017r. Stronie Śląskie (młodzicy) 
16-25.08.2017r. Wałbrzych (kadeci) 
16- 21.08.2017r. Wałbrzych (młodzicy) 
 
 
Ad. 8 Korespondencja i sprawy różne.  
1. Z. Tolksdorf zauważył, że nowy regulamin PZTS dopuszcza przechodzenie zawodników w trakcie 
trwania sezonu za odpowiednio wyższą opłatą do PZTS. Twierdzi, że jest to niedopuszczalne, bo 
chodzi tu tylko o pozyskanie pieniędzy, a nie o podwyższenie poziomu sportowego.  
 
2. Z. Tolksdorf podał propozycję, że jeśli jest transfer zawodnika to wtedy klub ponosi opłatę 10%, 
z czego 5% pozostaje w okręgowym związku. 
L. Kawa przyznał, że przecież to okręgowe związki tworzą PZTS i delegaci powinni być jednomyślni, 
jednak wszystkie decyzje podejmują najbogatsze kluby. 
3. A. Moczko podał pomysł utworzenia komisji z każdego okręgu, które mogą tworzyć np. 
regulamin, po to by każdy miał wpływ na podejmowane decyzje w PZTS.  
K. Skrzypczak zauważył, że niestety nie ma jednomyślności między okręgami. Propozycje zmian są 
ogólnie akceptowane, ale brakuje działań.  
 
4. W. Chrabąszcz zgłosił wątpliwość dotyczącą zakresu kompetencji i obowiązków wiceprezesa ds. 
organizacyjnych w sprawie nadzorowania realizacji kalendarza rozgrywek, a zapis powinien się 
znaleźć w kompetencjach wiceprezesa ds. sportowych.  
 
5. Wskazanie terminu kolejnego posiedzenia Zarządu DOZTS - 25.08.2017r. 
 

 
Protokołowała 

Paulina Szczepanek – Sekretarz Zarządu. 


