Protokół
Posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Tenisa
Stołowego
Bytom, 12.09.2017 roku, godz. 13.30

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Zarządu – Robert Wielgosz, Dariusz Steuer,
Sebastian Krupa, Marek Kądziela, Stefan Kostur, Jerzy Schreiber, członek komisji rewizyjnej
Adam Hnyda, który był obecny przez całe posiedzenie Zarządu i pracownik Biura ŚlZTS –
Agnieszka Ochman. 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.
W głosowaniu jawnym na protokolanta wybrano pracownika biura ŚlZTS - Agnieszkę Ochman
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 podziału kompetencji członków
Zarządu. Kandydaci do pełnienia poszczególnych funkcji, zaproponowani przez Prezesa na
stanowiska, wyrazili zgodę na ich pełnienie. Członek Zarządu Jurij Fomin, nieobecny na
posiedzeniu zarządu, wyraził zgodę telefonicznie na pełnienie funkcji Sekretarza.
Przeprowadzono głosowanie nad kandydaturami. Wyniki głosowania:
Dariusz STEUER – V-ce Prezes Zarządu – 5 głosów ZA, 1 wstrzymujący
Jerzy SCHREIBER – V-ce Prezes Zarządu – 5 głosów ZA,

1 wstrzymujący

Jurij FOMIN – Sekretarz – 6 głosów „ZA”
Marek KĄDZIELA – Skarbnik – 5 głosów „ZA”, 1 wstrzymujący.
Pozostałe osoby – jako członkowie Zarządu.
Prezes przedstawił projekt Uchwały nr 01/09/2017 dotyczącą ukonstytuowania się Zarządu w
podanym składzie (załącznik nr 3 do protokołu). W głosowaniu jawnym uczestniczyło 6
członków Zarządu. Uchwałę 01/09/2017 przyjęto jednogłośnie. Prezes pogratulował
wszystkim członkom Zarządu i życzył owocnej pracy w najbliższej kadencji.

Zarząd zapoznał się z przedstawionym przez Prezesa projektem Regulaminu Pracy Zarządu. Po
dyskusji nad poszczególnymi punktami Regulaminu, Prezes zgłosił wniosek o przegłosowanie
projektu Uchwały nr 02/09/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu (załącznik nr
4 do protokołu). W głosowaniu uczestniczyło 6 członków Zarządu, uchwałę przyjęto
jednogłośnie.
Uzgodniono, że w pierwszych miesiącach urzędowania spotkania Zarządu będą częstsze, niż
termin przewidziany w Statucie, z uwagi na potrzebę przygotowania i przegłosowania
wszystkich niezbędnych uchwał rozgrywek w ramach ŚlZTS.
Zatwierdzenie decyzji Prezesa ŚLZTS.
Prezes zapoznał członków Zarządu z decyzjami, które podjął w okresie 10.09-12.09.2017 r.
wraz z uzasadnieniem:
a) Decyzja nr 1/2017 – dotycząca zwołania pierwszego posiedzenia Zarządu ŚLZTS.
b) Decyzja nr 2/2017 – dotycząca wprowadzenia informatyzacji rozgrywek ligowych w
ramach ŚlZTS.
Prezes Zarządu przedstawił projekt Uchwały nr 03/09/2017 Zarządu, dotyczącej zatwierdzenia
decyzji podjętych przez Prezesa ŚLZTS (załącznik nr 5 do protokołu).
W głosowaniu jawnym – 6 głosów ZA. Uchwała nr 03/09/2017 została podjęta jednogłośnie.
Powołanie Wydziału Rozgrywek, Wydziału Sędziowskiego i Wydziału Szkolenia.
Prezes Zarządu zaproponował powołanie Wydziału Rozgrywek, Wydziału Sędziowskiego i
Wydziału Szkolenia przedstawił kandydatury na Przewodniczących tych wydziałów.
Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczących. Jurij Fomin, nieobecny na
posiedzeniu zarządu, wyraził zgodę telefonicznie. W głosowaniu wzięło udział 6 członków
Zarządu. Wyniki głosowania:
Dariusz STEUER – Przewodniczący Wydziału Rozgrywek – 5 głosów ZA, 1 wstrzymujący
Stefan KOSTUR – Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego – 5 głosów ZA, 1 wstrzymujący
Jurij FOMIN – Przewodniczący Wydziału Szkolenia – 6 głosów ZA
Prezes Zarządu przedstawił projekt Uchwały nr 04/09/2017 dotyczącej powołania Wydziałów
ŚlZTS oraz wyboru Przewodniczących tych Wydziałów (załącznik nr 6 do protokołu).
Zarządził głosowanie nad projektem Uchwały. Uchwałę nr 04/09/2017 przyjęto jednogłośnie.

Wprowadzenie informatyzacji rozgrywek ligowych w ramach ŚLZTS.
Prezes Zarządu zaproponował wprowadzenie internetowego systemu wprowadzania i
prezentowania wyników rozgrywek ligowych, który będzie prowadzony za pośrednictwem
strony internetowej ligi.slzts.pl. oraz model wprowadzania wyników przez przedstawicieli
poszczególnych klubów, jak również przez odgórnie uprawnioną osobę. Internetowy system
wprowadzania i prezentowania wyników rozgrywek ligowych będzie obowiązywał od
01.10.2017 r. Do tego czasu działania w tym zakresie odbywać się będą na starych zasadach
obowiązujących w sezonie 2016/2017.
Prezes Zarządu zaproponował projekt Uchwały nr 05/09/2017 dotyczącej wprowadzenia
informatyzacji rozgrywek ligowych w ramach ŚlZTS (załącznik nr 7 do protokołu) i zarządził
głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 6 osób. Uchwałę przejęto
jednogłośnie.
Ustalono, że do następnego posiedzenia Zarządu Prezes Zarządu zbierze oferty na opisany
powyżej system internetowy oraz oferty na poszerzenie systemu o możliwości obsługi imprez
typu WTK, Grand Prix, Mistrzostwa Śląska, itp.
Wprowadzenie piłeczek plastikowych do rozgrywek ligowych dla II ligi i niższych.
Prezes zaproponował projekt Uchwały nr 06/09/2017, dotyczący wprowadzenia piłeczek
plastikowych do rozgrywek ligowych organizowanych przez ŚlZTS, z wyjątkiem ligi
amatorów. Ponieważ nie wniesiono konstruktywnych uwag, projekt poddano pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 6 osób.
Uchwałę przyjęto jednomyślnie.
W związku z ograniczonym czasem posiedzenia Zarządu oraz w związku z podjętymi przed
10.09.2017 r. decyzjami ustalono, iż projekty nowych regulaminów rozgrywek ligowych i
zawodów indywidualnych oraz ewentualna zmiana kalendarza imprez i przydział miejsc na
turnieje WTK zostaną przedstawione i uzgodnione na najbliższym posiedzeniu Zarządu, tj.
19.09.2017 r.
Omówiono sprawy różne i poddano pod dyskusję złożone w związku z tym wnioski.
Ustalono, iż następujące kwestie zostaną rozstrzygnięte na następnym posiedzeniu albo do
czasu najbliższego posiedzenia:
a) wnioski klubów dot. możliwość udziału kobiet w III lidze mężczyzn.

b) Protest Sławomira Ducha.
c) Wybór oferty na sponsora sprzętowego dla ŚlZTS dla imprez organizowanych przez ŚlZTS.
d) Wybór oferty na internetowy system dla rozgrywek ligowych ŚlZTS.
e) Zmiany w kalendarzu imprez w związku ze zmianami wprowadzonymi do kalendarza
PZTS.
f) Poszukanie administratora strony internetowej ŚlZTS – wolontariat, konkurs ofert, itp.
g) Zgłoszenie zmian w KRS związanych z powołaniem nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
oraz przesłanie Statutu (zaniechanie od czasu poprzednich władz Związku)
h) Zmiana banku do prowadzenia rachunku dla ŚlZTS i upoważnienie Skarbnika do obsługi
rachunku. (pozostali Członkowie Zarządu wyrazili zainteresowanie jedynie podglądem stanu
rachunku).
i) Powołanie komisji majątkowo-sprzętowej celem inwentaryzacji sprzętu należącego do
ŚlZTS i ustalenie lokalizacji tego sprzętu.
Na zakończenie wyznaczono następne terminy posiedzenia Zarządu, tj. 19.09 i 26.09 oraz
wstępny zakres omawianych zagadnień (w tym ww. sprawy różne, a nadto zagadnienia
dotyczące regulaminów poszczególnych wydziałów, regulaminów rozgrywek, ustalenie
lokalizacji zawodów indywidualnych, sprawy finansowe i bieżące sprawy różne).
Po wyczerpaniu porządku obrad pierwszego posiedzenia Zarządu, Prezes Zarządu podziękował
wszystkim obecnym i zamknął posiedzenie.
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