Protokół
Posiedzenia Zarządu
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego
Bytom, 19.09.2017 roku, godz. 15.00

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Zarządu – Robert Wielgosz, Dariusz Steuer,
Sebastian Krupa, Marek Kądziela, Stefan Kostur, Jerzy Schreiber, Jurij Fomin oraz członek
komisji rewizyjnej Adam Hnyda. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Posiedzenie otworzył Pan Robert Wielgosz – Prezes Zarządu Śląskiego Związku Tenisa
Stołowego, witając wszystkich członków Zarządu i gości zapoznając obecnych z porządkiem
obrad, stanowiącym załącznik nr 2 do protokołu.
Protokolantem został Sekretarz ŚLZTS Jurij Fomin. Ustalono, iż zebraniu będzie
przewodniczył Prezes Zarządu.
Prezes przedstawił projekt porządku obrad, który bez uwag poddano głosowaniu.
Porządek obrad przyjęto jednomyślnie.
Prezes R. Wielgosz zaprezentował swoje propozycje związane z zakresem kompetencji i
przydziału obowiązków dla członków Zarządu i pracowników biura.
Podczas czytania zgłaszano swoje uwagi, które na bieżąco były wprowadzane do dokumentu.
Po wnikliwej dyskusji nad poszczególnymi punktami dokumentu, Prezes zgłosił wniosek o
przegłosowanie projektu Uchwały nr 07/09/2017 w sprawie przyjęcia zakresu kompetencji i
przydziału obowiązków dla członków Zarządu i pracowników biura (załącznik nr 3 do
protokołu). W głosowaniu uczestniczyło 7 członków Zarządu, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Prezes R. Wielgosz zaprezentował swoje propozycje związane z zakresem kompetencji i
przydziału obowiązków dla Przewodniczących Wydziałów Rozgrywek, Sędziowskiego i
Szkolenia.
Odczytano propozycje przydziału obowiązków dla poszczególnych przewodniczących
wydziałów. Zgłaszane uwagi na bieżąco były wprowadzane do dokumentu. Po wnikliwej
dyskusji nad poszczególnymi punktami dokumentu, Prezes zgłosił wniosek o przegłosowanie

projektu Uchwały nr 08/09/2017 w sprawie przyjęcia zakresu kompetencji i przydziału
obowiązków dla Przewodniczących Wydziałów Rozgrywek, Sędziowskiego i Szkolenia
(załącznik nr 4 do protokołu). W głosowaniu uczestniczyło 7 członków Zarządu, uchwałę
przyjęto jednogłośnie.
Wiceprezes Zarządu Dariusz Steuer i Członek Zarządu Sebastian Krupa przedstawili
propozycje regulaminów rozgrywek ligowych i WTK.
W wyniku dyskusji ustalono, iż regulaminy WTK na sezon 2017-18 pozostają identyczne jak
w sezonie 2016-17. Natomiast do regulaminów rozgrywek ligowych wprowadzono kilka zmian
i Prezes zgłosił wniosek o przegłosowanie projektu Uchwały nr 09/09/2017 w sprawie
zatwierdzenia Regulaminów Wojewódzkich Turniejów Kwalifikacyjnych w kategoriach
wiekowych: SENIOR, MŁODZIEŻOWIEC, JUNIOR, KADET, MŁODZIK, SKRZAT, ŻAK oraz
Regulaminów Rozgrywek II Ligi Kobiet, II Ligi Mężczyzn, III Ligi Mężczyzn, III Ligi Kobiet,
Ligi Okręgowej, Ligi Terenowej, Śląskiej Ligi Amatorów Śląskiego Związku Tenisa Stołowego,
w sezonie 2017-18 (załącznik nr 5 do protokołu). W głosowaniu uczestniczyło 7 członków
Zarządu, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
W tym momencie ogłoszono 5 minutowa przerwę i posiedzenie Zarządu opuszcza Sebastian
Krupa, godz. 16.45.
Po przerwie Przewodniczący poinformował wszystkich pozostałych członków Zarządu, iż
Sebastian Krupa opuścił posiedzenie Zarządu, a jego nieobecność nie wpływała na możliwość
podejmowania wiążących uchwał.
Wybór oferty na sponsora sprzętowego i wybór oferty na zakup sprzętu sportowego w
ramach turniejów organizowanych przez SLZTS.
Prezes Zarządu R. Wielgosz poinformował, iż zgodnie z ustaleniami na pierwszym posiedzeniu
przygotowano zapytanie odnośnie Składania ofert sponsoringowych na sezon 2017/18 w
zakresie piłeczek i innego sprzętu do tenisa stołowego dla potrzeb Wojewódzkich Turniejów
Kwalifikacyjnych, Mistrzostw Śląska oraz innych zawodów indywidualnych, a także Śląskiej
Ligi Juniorek i Juniorów sezon 2017/2018 oraz zamieszczono je na stronie internetowej
związku i wysłano do kilku firm w dniu 13.09.2017 r. Termin złożenia ofert wyznaczono na
dzień 18.09.2017 r. godz. 15.00. W tym terminie wpłynęły tylko dwie oferty. Pierwsza oferta
F.H.U. Gasport z Gdańska, druga oferta od firmy AGA-SPORT Bożena Waldowska z Gliwic.

Obie oferty poddano dokładnej analizie pod kątem propozycji sponsoringowej, upustów
cenowych na sprzęt sportowy oraz innych gratisów w postaci bonów upominkowych.
Wybrano ofertę firmy F.H.U. Gasport z Gdańska i Prezes zgłosił wniosek o przegłosowanie
projektu Uchwały nr 10/09/2017 w sprawie wyboru oferty na sponsora sprzętowego i oferty na
zakup sprzętu sportowego w ramach turniejów organizowanych przez ŚLZTS (załącznik nr 6
do protokołu). W głosowaniu uczestniczyło 6 członków Zarządu, uchwałę przyjęto
jednogłośnie.
Wybór piłeczek do rozgrywania turniejów WTK i innych organizowanych przez ŚLZTS.
W związku z wyborem oferty sponsoringowej Prezes zaproponował projekt Uchwały nr
11/09/2017 w sprawie wyboru piłeczek plastikowych do rozgrywek Wojewódzkich Turniejów
Kwalifikacyjnych we wszystkich kategoriach wiekowych oraz pozostałych turniejów
organizowanych przez ŚLZTS (załącznik nr 7 do protokołu). W głosowaniu uczestniczyło 6
członków Zarządu, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Zasady rozliczeń posiedzeń Zarządu i kosztów dojazdów na posiedzenia Zarządu i inne
wyjazdy służbowe członków Zarządu.
W wyniku dyskusji ustalono, iż za przejazdy na terenie kraju stawka wyniesie 0,50 złotych
brutto/kilometr. Stawka dotyczy korzystania przez członków Zarządu z prywatnych
samochodów osobowych, które będą wykorzystywane do celów służbowych związanych z
posiedzeniami Zarządu oraz wyjazdami na turnieje i inne imprezy organizowane przez ŚLZTS.
Prezes zaproponował projekt Uchwały nr 12/09/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek
zwrotu kosztów za przejazdy samochodem prywatnym w celach służbowych (załącznik nr 8 do
protokołu). W głosowaniu uczestniczyło 6 członków Zarządu, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Uzupełnienie Organizatorów WTK.
Na podstawie otrzymanych ofert na organizacje WTK oraz po konsultacjach między
wydziałowych

wprowadzono
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Organizatorów WTK i MŚ do 31.12.2017:
a) 24.09.2017 – I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Młodzieżówek i Młodzieżowców –
miejsce: Bytom/Miechowice,
b) 01.10.2017 – I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Seniorek i Seniorów – miejsce: Gliwice,
c) 07.10.2017 – Wojewódzkie eliminacje turnieju Mini Olympic Games – miejsce: Sosnowiec,

d) 08.10.2017 – I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Juniorek i Juniorów – miejsce: Łaziska
Górne,
e) 15.10.2017 – I WTK Weteranek i Weteranów – miejsce: Bytom/Miechowice,
f) 21.10.2017 – I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Skrzatek i Skrzatów oraz Żaczek i
Żaków – miejsce: Łaziska Górne,
g) 28.10.2017 – Półfinały Śląskiej Ligi Juniorek i Juniorów – miejsce: Jastrzębie Zdrój
h) 29.10.2017 – II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Młodziczek i Młodzików – miejsce:
Łaziska Górne,
i) 18.11.2017 – II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Kadetek i Kadetów – miejsce: Łaziska
Górne,
j) 19.11.2017 – II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Juniorek i Juniorów – miejsce: Gliwice,
k) 26.11.2017 – II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Młodzieżówek i Młodzieżowców –
miejsce: Bytom/Miechowice,
l) 02.12.2017 – I Turniej Śląskiej I Ligi Juniorek i Juniorów – miejsce: Łaziska Górne,
m) 03.12.2017 – II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Seniorek i Seniorów – miejsce:
Jastrzębie Zdrój,
n) 17.12.2017 – II WTK Weteranek i Weteranów – miejsce: Bytom/Miechowice.
W tym momencie ogłoszono 5 minutowa przerwę i posiedzenie Zarządu opuszcza Adam
Hnyda, godz. 18.30.
Po przerwie, zatwierdzenie decyzji Prezesa ŚLZTS.
Prezes zapoznał członków Zarządu z decyzjami, które podjął w okresie 12.09-19.09.2017 r.
wraz z uzasadnieniem:
a) Decyzja nr 3/2017 – dotycząca wprowadzenia informatyzacji rozgrywek ligowych w
ramach ŚlZTS.
Prezes Zarządu przedstawił projekt Uchwały nr 13/09/2017 Zarządu, dotyczącej zatwierdzenia
decyzji podjętych przez Prezesa ŚLZTS (załącznik nr 9 do protokołu).
W głosowaniu jawnym – 6 głosów ZA. Uchwała nr 13/09/2017 została podjęta jednogłośnie.
Strona Internetowa ŚLZTS i Fb oraz system informatyczny do prowadzenia rozgrywek
W toku rozmów odnośnie strony internetowej i profilu związku na facebooku (Fb) stwierdzono,
że należy dokonać szybkich zmian związanych z funkcjonalnością strony i profilu Fb. Należy
wykonać to niedrogo, najlepiej na zasadzie wolontariatu. Powierzono to zadanie Pawłowi

Gąsiorskiemu i Dariuszowi Massalskiemu, którzy dokonają stosownych poprawek na zasadzie
wolontariatu.
Dodatkowo Skarbnik zasugerował wprowadzenie na stronie internetowej i profilu Fb
informacji o 1 Lidze Mężczyzn, Superlidze Mężczyzn, 1 Lidze Kobiet i Ekstraklasie Kobiet,
ze szczególnym uwzględnieniem drużyn grających na śląsku.
Ponadto w związku z podjęta decyzją dotyczącą wprowadzenia informatyzacji rozgrywek
ligowych w ramach ŚLZTS, wybrano system, który będzie prowadzony za pośrednictwem
strony internetowej ligi.slzts.pl oraz model wprowadzania wyników przez sędziów, jak również
przez odgórnie uprawnioną osobę. Internetowy system wprowadzania i prezentowania
wyników rozgrywek ligowych będzie obowiązywał od 01.10.2017 r. Wszystkie wcześniejsze
wyniki rozegranych już meczów ligowych zostaną wprowadzone do systemu przez pracownika
biura. W związku z tym Prezes zaproponował projekt Uchwały nr 14/09/2017 w sprawie
wprowadzenia informatyzacji rozgrywek ligowych w ramach ŚLZTS (załącznik nr 10 do
protokołu). Uchwała ta zmienia uchwałę nr 05/09/2017 z dnia 12.09.2017 r. W głosowaniu
uczestniczyło 6 członków Zarządu, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Na zakończenie tego bloku tematycznego ustalono, że Zarząd rozpocznie poszukiwanie
środków finansowych (unijnych, krajowych, sponsorów) na wykonanie własnego systemu
wprowadzania wyników i prowadzenia statystyki rozgrywek na wszystkich poziomach
rywalizacji, poszerzonego o moduł związany z obsługą imprez typu WTK, Grand Prix,
Mistrzostwa Śląska, itp.
Omówiono sprawy różne i poddano pod dyskusję złożone w związku z tym wnioski.
Wnioski klubów dot. możliwości udziału kobiet w III lidze mężczyzn zostały rozstrzygnięte
przez wprowadzenie stosownych zmian w regulaminach rozgrywek.
Ponadto ustalono, iż następujące kwestie zostaną rozstrzygnięte na następnym posiedzeniu albo
do czasu najbliższego posiedzenia:
a) Regulamin pracy i skład Komisji Dyscyplinarnej ŚLZTS.
b) Regulamin pracy i skład Komisji Majątkowo-Sprzętowej ŚLZTS.
c) Protest Sławomira Ducha.
d) Prowadzenie księgowości dla ŚLZTS – rozeznanie rynkowe cen.
e) Wniosek LKS Gwiazda Skrzyszów o nadanie przez ŚLZTS odznak honorowych, dla
czterech działaczy sekcji tenisa stołowego, z okazji 85-lecia klubu.

g) Coroczne spotkanie Zarządu z Klubami podsumowujące sezon 2016-17.
h) Podziękowania dla Klubów Ekstraklasy i I Ligi
Na zakończenie ustalono, iż posiedzenie Zarządu w dniu 26.09.2017 r. nie odbędzie się i
wyznaczono następny termin posiedzenia Zarządu, tj. 03.10 oraz wstępny zakres omawianych
zagadnień (w tym ww. sprawy różne, sprawy finansowe i bieżące sprawy różne).
Po wyczerpaniu porządku obrad drugiego posiedzenia Zarządu, Prezes Zarządu podziękował
wszystkim obecnym i zamknął posiedzenie.

Godz.20.10

Protokolant
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