
Przygotował: W. Drwięga 

Protokół 

z pierwszego posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Tenisa Stołowego  odbytego w dniu 11 
września 2016 r. od godz.. 11:00  w Łaziskach Górnych, ul. Ogrodowa 50, Hala MOSiR. 

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu (załącznik nr 1).  

1. Otwarcie posiedzenia.  
Posiedzenie otworzył Pan Wojciech Waldowski – Prezes Śląskiego Związku Tenisa Stołowego  
witając wszystkich członków Zarządu – (lista obecności) zapoznając obecnych  
z porządkiem obrad (załącznik nr 2). 

2. Przyjęcie Porządku Obrad   
Zarząd zagłosował pozytywnie Porządek Obrad posiedzenia przedstawiony przez Prezesa 
(jednogłośnie – 7 ZA).  

3. Przyjęcie protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego ŚlZTS z dnia 
28.08.2016.  
Prezes Zarządu przedstawił protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego z dnia 
28.08.2016, które odbyło się w Łaziskach Górnych (załącznik nr 2). Następnie zaproponował 
podjęcie Uchwały nr 1/09/2016 w sprawie przyjęcia protokołu (załącznik 3). W głosowaniu 
wzięło udział 7 członków Zarządu. Wynik głosowania – 7 ZA. Uchwała nr 1/09/2016 została 
podjęta jednogłośnie. 

4.  Ukonstytuowanie się Zarządu ŚlZTS.  
Kandydaci zaproponowani przez Prezesa na stanowiska, wyrazili zgodę na pełnienie funkcji. 
Przeprowadzono głosowanie nad kandydaturami. Wyniki głosowania:  
a) Michał Napierała – V-ce Prezes ŚlZTS – 6 głosów ZA, 1 „wstrzymujący”, 
b) Wojciech Drwięga – V-ce Prezes ŚlZTS – 6 głosów ZA, 1 „wstrzymujący” 
c) Michał Napierała – Skarbnik ŚlZTS – 6 głosów ZA, 1 „wstrzymujący”, 
d) Wojciech Drwięga – Sekretarz ŚlZTS – 6 głosów ZA, 1 „wstrzymujący”. 
Prezes przedstawił projekt Uchwały nr 02/09/2016 w sprawie ukonstytuowania się Zarządu  
w podanym składzie (załącznik nr 4). W głosowaniu jawnym uczestniczyli wszyscy członkowie 
Zarządu. Wyniki głosowania: 7 ZA, Uchwała 02/09/2016 została przyjęta jednogłośnie. Prezes 
pogratulował wszystkim członkom Zarządu i życzył owocnej pracy w najbliższej kadencji.  

5. Zatwierdzenie Regulaminu Pracy Zarządu. 
Zarząd zapoznał się z Regulaminem Pracy. Po dyskusji nad poszczególnymi punktami 
Regulaminu, Prezes zgłosił wniosek o przegłosowanie projektu Uchwały nr 03/09/2016  
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zarządu (załącznik nr 5). W głosowaniu 
uczestniczyło 7 członków Zarządu – wynik głosowania: 7 - ZA. Uchwała nr 03/09/2016 została 
przyjęta jednogłośnie. 

6. Zatwierdzenie decyzji Prezesa ŚlZTS. 
Prezes zapoznał członków Zarządu z decyzjami, które podjął w okresie 29.08-10.09.2016 wraz  
z uzasadnieniem:  
a) Decyzja nr 1/2016 – dotycząca zwołania pierwszego posiedzenia Zarządu ŚlZTS. 
b) Decyzja nr 2/2016 – dotycząca typu piłeczek do rozgrywania I WTK Młodzik i TOP 8. 
c) Decyzja nr 3/2016 – dotycząca przydziału obowiązków dla członków Zarządu oraz 

pracownika Biura.  
d) Decyzja nr 4/2016 – dotycząca przydziału obowiązków dla Przewodniczących Wydziałów 

Rozgrywek, Sędziowskiego, Szkolenia. 
e) Decyzja nr 5/2016 – dotycząca Regulaminu Rozgrywek w sezonie 2016-17. 
f) Decyzja nr 6/2016 – dotycząca osoby obsługującej stronę internetową ŚlZTS. 
Zarząd zapoznał się, poddał analizie i po dyskusji zaaprobował przydział obowiązków dla 
członków funkcyjnych i niefunkcyjnych oraz Przewodniczących Wydziałów, zaproponowany 
przez Prezesa.  



Przygotował: W. Drwięga 

Po intensywnej i ożywionej dyskusji, dotyczącej Regulaminu Rozgrywek w sezonie  
2016-17, po wprowadzeniu nielicznych, kosmetycznych poprawek, wersja Regulaminu została 
zaaprobowana. 
Prezes przedstawił projekt Uchwały nr 04/09/2016 Zarządu, dotyczącej zatwierdzenia decyzji 
podjętych przez Prezesa ŚlZTS (załącznik nr 6).  
W głosowaniu jawnym – 7 głosów ZA.  Uchwała nr 04/09/2016 została podjęta jednogłośnie. 

7. Propozycja i zatwierdzenie przydziału obowiązków i kompetencji dla członków Zarządu.  
Po pozytywnym zaopiniowaniu decyzji Prezesa nr 3/2016, Prezes zaproponował projekt 
Uchwały nr 5/09/2016, dotyczącej przydziału obowiązków i określenia kompetencji dla 
członków funkcyjnych i niefunkcyjnych Zarządu (załącznik nr 7). Następnie Prezes zgłosił 
wniosek o przegłosowanie projektu Uchwały. Głosowali wszyscy członkowie Zarządu.  
Wynik głosowania: 7 ZA. Uchwała 5/09/2016 została podjęta jednogłośnie. 

8. Powołanie Wydziału Rozgrywek, Wydziału Sędziowskiego i Wydziału Szkolenia.  
Prezes zaproponował powołanie Wydziałów Rozgrywek, Sędziowskiego i Szkolenia i 
przedstawił kandydatury na Przewodniczących tych wydziałów. Kandydaci wyrazili zgodę na 
pełnienie funkcji Przewodniczących. W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu. 
Wyniki głosowania: 
a) Marian Michalski – Przewodniczący Wydziału Rozgrywek – 6 głosów ZA, 1 „wstrzymujący” 
b) Stefan Kostur – Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego – 6 głosów ZA, 1 „wstrzymujący” 
c) Jerzy Schreiber – Przewodniczący Wydziału Szkolenia – 6 głosów ZA, 1 „wstrzymujący” 
Prezes zaproponował projekt Uchwały nr 06/09/2016 dotyczącej powołania Wydziałów ŚlZTS 
oraz wyboru Przewodniczących tych Wydziałów (załącznik nr 8). Zarządził głosowanie nad 
projektem Uchwały. Wynik głosowania: 7 ZA. Uchwała 6/09/2016 została podjęta. 

9. Strona Internetowa ŚlZTS. 
Prezes wyjaśnił obecne zasady zarządzania stroną internetową ŚlZTS. Przedstawił z imienia  
i nazwiska (Piotr WRÓBEL) osobę, która została zatrudniona na umowe-zlecenie i jest 
odpowiedzialna za prowadzenie i administrowanie od 1 września strony internetowej.  
Wysłuchano również informacji Stanisława Szydło, dotyczącej „zamieszania” z brakiem 
informacji o przekazaniu loginów i haseł do strony. 
V-ce Prezes M. Napierała zagwarantował poprawność działania strony oraz skrzynki  
e-mailowej ŚlZTS. 
Stanisław Szydło poprosił o umieszczenie na stronie informacji, że administratorem od 
1.09.2016 jest Piotr Wróbel i umieszczeniu na stronie kontaktu do administratora. 

10. Propozycje Regulaminów WTK w kategoriach wiekowych.  
Przewodniczący Wydziału Rozgrywek zapoznał Zarząd z propozycjami Regulaminów na sezon 
2016-17 dotyczącymi WTK w kategoriach wiekowych. Każda propozycja Regulaminu dla danej 
grupy wiekowej została odczytana. Członkowie Zarządu wypowiadali się i proponowali  
w niektórych punktach korekty, które po akceptacji większości zostały wprowadzane do 
projektów Regulaminów.  
Głosowano również nad wprowadzeniem do wszystkich projektów Regulaminów punktu,  
o braku gry w pierwszej rundzie zawodników z tego samego Klubu. Propozycja została 
zaakceptowana (4 ZA, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący”).  

11. Zatwierdzenie Regulaminów WTK w kategoriach wiekowych.  
Po akceptacji propozycji Regulaminów WTK w kategoriach wiekowych, Prezes przedstawił 
projekt Uchwały nr 7/09/2016 Zarządu, dotyczącej uchwalenia Regulaminów WTK w 
kategoriach wiekowych (załącznik nr 9). Następnie głosowano nad każdym projektem dla każdej 
grupy wiekowej z osobna.Wszystkie projekty otrzymały poparcie Zarządu -  7 ZA. Ze względu na 
jednogłośne zatwierdzenie wszystkich Regulaminów Turniejów w kategoriach wiekowych oraz 
brak uwag, Uchwała nr 7/09/2016 została podjęta.  
Przewodniczący WR Marian Michalski przygotuje obowiązującą treść Regulaminów dla 
Turniejów WTK we wszystkich kategoriach wiekowych i prześle je w jak najkrótszym czasie do 
Biura, celem umieszczenia na stronie ŚlZTS. 



Przygotował: W. Drwięga 

Marian Michalski przedstawił również propozycję reorganizacji Turnieju TOP 8. W myśl 
propozycji Turniej powinien być rozgrywany na początku roku kalendarzowego (styczeń)  
i powinien być poszerzony do formuły TOP 12. Przedstawił również propozycję Regulaminu.  
Po dyskusji i wyjaśnieniach, propozycja uzyskała poparcie Zarządu (7 ZA).  
Prezes zaproponował projekt Uchwały nr 7/09/2016, dotyczący Regulaminu Turnieju TOP 12 
(załącznik nr 6). Poddał projekt pod głosowanie. Po przeprowadzonym głosowaniu (7 ZA) 
Zarząd podjął Uchwałę nr 5/09/2016 jednogłośnie. 

12. Wybór piłeczek do rozgrywania turniejów. 
Prezes zaproponował projekt Uchwały nr 8/09/2016, dotyczący rozgrywania w sezonie 2016-17 
turniejów: TOP 8, WTK, Mistrzostw Śląska, Mini Olimpic Games, Finałowego Turnieju 
Pucharu Polski piłeczkami plastikowymi ANDRO 40+ ***  (załącznik nr 10). Ponieważ nie 
wniesiono konstruktywnych uwag, projekt poddano pod głosowanie. Wynik głosowania: 7 ZA. 
Prezes stwierdził , że Uchwała nr 8/09/2016  została pojęta przez Zarząd. 

13. Przekładanie meczy II Ligi kobiet i mężczyzn.  
Przewodniczący WR zaproponował rozwiązania dotyczące przekładania meczy II ligi kobiet  
i mężczyzn. Wyjaśnił, że głównym powodem przekładania meczy, jest udział zawodniczek, 
zawodników w turniejach eliminacyjnych do GPP.  Po wyjaśnieniach i konkretnych ustaleniach 
powodu przełożenia meczu, Przewodniczący posiedzenia zaproponował projekt Uchwały nr 
9/09/2016  - dotyczący przekładania meczów II ligi K/M, ze względu na udział zawodników  
z miejsc 3-8 w poprzedzającym WTK w kategorii MŁODZIK, KADET, JUNIOR, w turniejach 
kwalifikacyjnych do GPP  w tej samej kategorii wiekowej. Warunkiem jest 60 % udział danej 
zawodniczki/zawodnika w rozgrywkach II Ligi. (załącznik nr 11). W głosowaniu uczestniczyło  
7 członków Zarządu.  Wynik głosowania: 5 ZA, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący”. Prezes 
stwierdził, że Uchwała nr 9/09/2016 została podjęta przez Zarząd. 

14. Coroczne spotkanie podsumowujące Zarządu z Klubami.   
Przewodniczący WR zaproponował organizowanie corocznego spotkania z Klubami, 
dotyczącego podsumowania minionego sezonu. Na spotkaniu mogłyby być poruszane sprawy 
zmian w Regulaminach rozgrywek na przyszły sezon oraz konstruktywne wnioski do pracy  
w nowym sezonie. Ważnym elementem byłyby również informacje na temat bilansu Związku za 
miniony okres. Prezes zaproponował projekt Uchwały nr 10/09/2016 dotyczący  corocznego 
spotkania z klubami, w miesiącu czerwcu, o tematyce podsumowania  minionego sezonu, uwag, 
wniosków, zmian dotyczących Regulaminów na następny sezon, a także bilansu Związku za 
poprzedni rok (załącznik nr 12). Prezes poddał projekt Uchwały pod głosowanie. Wynik 
głosowania - 7 ZA. Prezes, stwierdził, że Uchwała 10/09/2016 została podjęta przez Zarząd. 

15. Podziękowania dla Klubów Ekstraklasy i I Ligi. 
Przewodniczący WR zaproponował, aby Kluby reprezentujące Śląsk w rozgrywkach na arenie 
ogólnopolskiej – czyli Ekstraklasy i I Ligi zostały uhonorowane na koniec sezonu 
podziękowaniem w postaci statuetki, grawertonu, itp.. Takie podziękowanie dla Klubów  doceni 
promocję śląskiego tenisa w Polsce. Prezes zaproponował projekt Uchwały nr 11/09/2016 
dotyczący  podziękowania dla Klubów reprezentujących Śląsk w rozgrywkach Ekstraklasy  
i I Ligi za dany sezon. Forma podziękowania – „grawerton”, statuetka, itp. (załącznik nr 13).  
Do projektu nie wniesiono uwag, wobec czego Prezes poddał projekt pod głosowanie. Wynik 
głosowania: 7 ZA. Prezes stwierdził, że Uchwała 11/09/2016 została podjęta przez Zarząd. 

16. Wybór piłeczek na sezon 2016-17 dla rozgrywek II ligi kobiet i mężczyzn.  
Przewodniczący W. Szkolenie przedstawił wyniki rozmów telefonicznych z Klubami II ligi kobiet 
i mężczyzn dotyczącymi wyboru rodzaju piłeczki w sezonie 2016-17. Konsultacje wykazały 
zainteresowanie grą piłeczką celuloidową. W związku z powyższym, Prezes zaproponował 
projekt Uchwały nr 12/09/2016 o wyborze piłek dla rozgrywek ligowych, od II ligi w dół oraz  
w Pucharze Polski (z wyjątkiem turnieju finałowego)  w sezonie 2016-17 (załącznik nr 14). 
Akceptację Zarządu uzyskały (po wcześniejszych konsultacjach z Klubami) piłki celuloidowe. 
Prezes poddał Uchwałę pod głosowanie. Wynik głosowania: 6 ZA, 1 „wstrzymujący.  
Prezes stwierdził, że Uchwała 12/09/2016 została podjęta przez Zarząd. 



Przygotował: W. Drwięga 

17. Zmiany w Kalendarzu rozgrywek.  
V-ce Prezes Wojciech Drwięga zaproponował zmianę w kalendarzu rozgrywek, dotyczącą terminu  
II WTK Skrzatów i Żaków. Propozycja dotyczyła organizacji WTK SKRZATÓW/ŻAKÓW w dniu  
4 grudnia 2016 (zamiast 18 grudnia). Zmiana wynikała z dostępności Hali w Łaziskach Górnych w dniu 
4.12. Głosowanie: 7 ZA.  
Prezes zaproponował, aby w miarę możliwości i dostępności Hali MOSiR w Łaziskach Górnych, ze 
względu na najlepsze położenie, dojazd, warunki lokalowe oraz ilość stołów, salkę treningową, jak 
najwięcej imprez było rozgrywanych w Łaziskach Górnych. Propozycję poparli m.in. Przewodniczący 
Wydziału Rozgrywek, Wydziału Szkolenia i Wydziału Sędziowskiego. 

18. Uzupełnienie Organizatorów WTK.  
Po sugestii Prezesa oraz Przewodniczących WR, WS i WSz, wprowadzono uzupełnienie do kalendarza 
imprez i zatwierdzono Organizatorów WTK i MŚ do 15.01.2017: 
a) 16.10.2016  - I WTK SKRZAT/ŻAK –– miejsce: Łaziska Górne, 
b) 23.10.2016 – I Turniej Ligi Juniorek i Juniorów – miejsce: Jastrzębie, 
c) 30.10.2016 – II WTK MŁODZIK – miejsce: Łaziska Górne, 
d) 5.11.2016 – II WTK KADET – miejsce: Łaziska Górne, 
e) 6.11.2016 – II WTK JUNIOR – miejsce: Łaziska Górne, 
f) 19.11.2016 – Drużynowe Mistrzostwa Śląska UKS – miejsce: Pszów/Sosnowiec (do ustalenia i po 

konsultacji z proponowanymi Organizatorami przez W. Drwięga) 
g) 20.11.2016 – Indywidualne Mistrzostwa Śląska UKS – miejsce: Pszów/Sosnowiec (do ustalenia i po 

konsultacji z proponowanymi Organizatorami przez W. Drwięga) 
h) 27.11.2016 – II WTK SENIOR – miejsce: Gliwice, 
i) 4.12.2016 – II WTK SKRZAT – miejsce: Łaziska Górne, 
j) 10.12.2016 – Śląska Liga Juniorek i Juniorów – II Liga – miejsce: Sosnowiec, 
k) 11.12.2016 – 2 Turniej Śląskiej Ligi Juniorek i Juniorów – miejsce: Sosnowiec, 
l) 7.01.2017 – Turniej TOP 12 – miejsce: Sosnowiec, 
m)  15.01.2017 – III WTK Senior (Memoriał Kubaczki) –miejsce: Gliwice, 

19. Wnioski Klubów z Orzesza i Mysłowic. 
Rozpatrzenie wniosku Klubów z Orzesza i Mysłowic, dotyczącego udziału zawodniczek tych klubów  
w rozgrywkach męskiej III Ligi i Ligi Okręgowej.  
W związku z możliwością utworzenia w tych Klubach drużyn żeńskich (Sokół Orzesze –  
8 licencji dziewcząt, Klub Olimpijczyka – 6 licencji dziewcząt, w sezonie 2016-17) oraz braku 
precyzyjnego określenia, kto i w jakich rozgrywkach będzie brał udział, Zarząd odrzucił propozycję 
zainteresowanych Klubów. Głosowanie: 4 ZA, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący”. 

20.   Wolne wnioski: 
a) Stanisław Szydło poprosił, aby na każde posiedzenie Zarządu, w miarę możliwości, dostarczano 

dokumentację księgową (faktury – wydatki) za miniony okres. 
b) Informacja Prezesa, o przekazaniu bezpłatnie z PZTS na potrzeby organizacji imprez sportowych dla 

wszystkich województw po 1000 szt. piłeczek ANDRO 40+ *** . 
c) Propozycja Przewodniczącego Wydziału Szkolenia utworzenia ośrodka konsultacyjnego dla 

najlepszych zawodników Śląska i organizowania szkoleń, konsultacji. Dyskusja. 
d) Informacja Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego o utrudnionym kontakcie z pracownikiem 

Biura. Stefan Kostur prosił o precyzyjne określenie dni i godzin dostępności pracownika w Biurze,  
a także umieszczenie tej informacji na stronie internetowej ŚlZTS. 

21. Termin drugiego posiedzenia Zarządu. 
Na zakończenie wyznaczono wstępny termin kolejnego posiedzenia Zarządu oraz zakres poruszanych 
tematów: m.in.  

a) Regulaminy rozgrywek cd.,  
b) kalendarz imprez, 
c) sprawy finansowe, 
d) bieżące informacje. 

22. Zamknięcie posiedzenia.  
Po wyczerpaniu porządku obrad pierwszego posiedzenia Zarządu, Prezes podziękował wszystkim obecny 
i zamknął posiedzenie. 


