
                                 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                          

GŁOGOWSKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO ZA 2017 ROK .   

                                                                                                                                                                               

Dane na temat organizacji pozarządowej                                                                                                                       

1   pełna nazwa Głogowskie Towarzystwo Tenisowe                                                                                         

2) forma prawna organizacja pożytku publicznego (stowarzyszenie kultury fizycznej)                             

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze KRS 0000117047                                 

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia 08.06.2002                                                                                       

5) NIP 693-19-05-640 REGON 390313863                                                                                                              

6) dokładny adres: miejscowość Głogów ul. Wita Stwosza 1 gmina Głogów powiat głogowski 

województwo dolnośląskie                                                                                                                                         

7) tel. +48 603626144 e-mail: andrzejlift@tlen.pl http://www.gtt.glogow.pl                                             

8) nazwiska i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania organizacji 

pozarządowej w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań 

finansowych w imieniu organizacji pozarządowej                                                                                                 

1. Andrzej Kulhawik– prezes zarządu                                                                                                                  

2. Mirosław Żmuda – wiceprezes zarządu                                                                                                                 

9) aktualny skład zarządu:                                                                                                                                               
Andrzej    Kulhawik– prezes zarządu                                                                                                            
Mirosław Żmuda – wiceprezes                                                                                                                              
Wojciechowski Tomasz  – skarbnik                                                                                                                                  
Danuta     Ławrowska – sekretarz                                                                                                                         
Sławomir  Klawiński – członek zarządu                                                                                                                  
Nadała     Ewelina – członek zarządu 
Arkadiusz Kaczor- członek zarządu 
Szczepanowski Damian – członek zarządu 
Blida Jarosław – członek zarządu 
Kulhawik   Maciej –członek zarządu 
 

Komisja Rewizyjna pracuje w składzie:                                                                                                                         

1. Tokarz Jan                                                                                                                                                                                            

2. Jerzy Przybysz                                                                                                                                                       

3. Zabłocki Dariusz       

Realizacja celów statutowych w 2017r: 

 

1. Szkolenie sportowe - GTT prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży w oparciu o trzy szkółki tenisowe 

funkcjonujące na zasadach samodzielnej działalności gospodarczej zgodnie z trybem szkolenia 

zalecanym przez PZT. Zajęcia są odpłatne i wynoszą średnio 80zł za godzinny trening.  Wpłaty za 

treningi wpływają bezpośrednio do kasy stowarzyszenia, z której  wypłacane jest wynagrodzenie 

brutto dla trenerów, po odliczeniu kosztów szkolenia oraz kosztów sprzętowych takich jak piłki, 

materiały pomocnicze etc . Zajęcia prowadzone są z dziećmi i młodzieżą w wieku od 5 do 18 lat. 

Liczebność zawodników jest zmienna, między 165, a 175. Prowadzone są również grupy 

http://www.gtt.glogow.pl/


przedszkolne, szkolone w formie zabaw zgodnie z formą Tenis10 zalecaną przez PZT. Wszystkie dzieci 

są mieszkańcami Głogowa i okolic.    

2. GTT obejmuje opieką i prowadzi zajęcia z kilkunastoosobową grupą z lekką niepełnosprawnością 

umysłową –  uczniów i wychowanków Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie.  

Dwukrotnie na zaproszenie GTT w Głogowie odbywało się zgrupowanie Kadry Polski w tenisie 

ziemnym „Sprawni Razem”. Kadra pod okiem trenera Andrzeja Kulhawika przygotowywała się w 

naszym mieście do Mistrzostw Polski w Kłodzku oraz Mistrzostw Świata w Bolton w Anglii. Z tych 

ostatnich członkowie Kadry „Sprawni Razem” przywieźli 2 brązowe medale a członek GTT Piotr 

Tomaszewski zajął wysokie 7 miejsce na świecie.  

3. Wyselekcjonowana kadra zawodnicza.  

Z całej grupy prawie 180 zawodników wyselekcjonowana została grupa najzdolniejszych zawodników, 

którą GTT objęło odrębnym trybem szkolenia zgodnie z programem proponowanym przez PZT. 

Szkolenia prowadzą trenerzy Maciej Kulhawik i Jarosław Blida  szczególny nacisk kładąc na 

przygotowanie turniejowe i rozwój indywidulany poszczególnych zawodników. Grupa ta w 

poszczególnych kategoriach wiekowych reprezentuje Stowarzyszenie GTT na turniejach z cyklu 

Tenis10 oraz ogólnopolskich i wojewódzkich turniejach z cyklu OTK i WTK organizowanych pod 

patronatem PZT. Zawodnicy ci są zarejestrowani w PZT a koszty wpisowe ich startów w turniejach, 

koszty licencji, badań lekarskich czy ewentualnych niezbędnych rehabilitacji jest dofinansowane przez 

GTT. Członkowie naszej Kadry mogą pochwalić się wieloma pucharami i czołowymi miejscami 

uzyskiwanymi na turniejach tenisowych a ich wysoka pozycja  i bardzo dobre przygotowanie 

tenisowe budzą niejednokrotnie respekt u rywali tym samym podnosząc status i rangę naszego 

Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego w kraju. 

 

4. Skład kadry trenerskiej w 2017 roku:                                                                                                                              

licencjonowany przez PZT mgr Andrzej  Kulhawik – trener II klasy tenisa ziemnego,                                                                           

licencjonowany przez PZT mgr Jarosław Blida        – trener II klasy tenisa ziemnego,                                          

licencjonowany przez PZT mgr Maciej    Kulhawik – trener II klasy tenisa ziemnego.      

Stażystka mgr Anna Białek  

 

5. Organizacja turniejów tenisowych 

W 2017 roku zorganizowaliśmy dziesięć turniejów zgodnie z wymogami PZT z czego pięć z nich 

adresowane było do dzieci i młodzieży zgodnie zasadami Tenis 10. Średnio uczestniczy w nich 

kilkudziesięciu zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych zarówno z Głogowa jak i 

Dolnego Śląska a w turnieju „Dzień Dziecka z rakietą” uczestniczyło ponad 70 dzieci. Wyjątkowym 

turniejem dla dzieci i młodzieży jest Turniej Międzyszkolny w Tenisie, jak dotąd nie spotykany w 

innych częściach kraju. Również wyjątkowym turniejem popularyzującym tenis  w naszym mieście 

jest cyklicznie organizowany turniej „Deblowy Mixt Rodzinny” w którym udział biorą całe rodziny.  



Dla dorosłych zorganizowane zostały turnieje: Nocny Turniej Deblowy i turniej singlowy Pań im 

Andrzeja Vogta;  XVI Otwarte Mistrzostwa Głogowa w singlu połączony z XV Mistrzostwami w Deblu 

o Puchar Prezydenta Głogowa oraz kończący sezon Turniej Masters podsumowujący Głogowską Ligę 

Tenisową Pań i Panów. Wszystkie te turnieje adresowane są zarówno do mieszkańców naszego 

miasta jak i całego kraju.  

      7.Rekreacja dorosłych     

Kolejnym zadaniem wykonanym przez GTT było przeprowadzenie  rozgrywek ligi tenisowej panów do 45 

roku życia, ligi oldbojów oraz ligi kobiet, w których uczestniczyło około  45 zawodników i zawodniczek. 

Odpowiedzialnym za prowadzenie ligi jest członek Zarządu GTT Sławomir Klawiński.  GTT ponosi tylko 

koszty związane z zakupem pucharów dla najlepszych zawodników w każdej grupie. Rozgrywki trwały od 

połowy kwietnia i skończyły się 30 października. W tym roku Liga panów do 45 roku została 

zorganizowana na innych zasadach niż dotychczas (1 grupa i 1 edycja) przez co nastąpiła większa 

integracja w naszym głogowskim środowisku tenisowym a całość zmagań ligowych kończył wspomniany 

turniej MASTERS. Nad szczegółami i ulepszeniami tej formy ligi Zarząd cały czas pracuje.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

8.Kontakty międzynarodowe.                                                                                                                                           

W lipcu 2017 roku pod opieką trenera  Jarosława Blidy, 20 członków GTT udała   się do Niemiec na 23 

międzynarodową wymianę dzieci i młodzieży. Nasze spotkania na przemian odbywają się  w Niemczech i 

w Polsce. W trakcie wymiany byliśmy goszczeni u przyjaciół  w niemieckich rodzinach i uczestniczyliśmy 

w ciekawych imprezach turystyczno-sportowych.  Kulminacyjnym punktem wymiany był turniej  o 

puchar przechodni, który wygraliśmy 14 do 4.  

 

9.Baza sportowa  

Korzystamy przede wszystkim z obiektów gminnych zarządzanych przez Chrobry Głogów S.A. oraz w 

sezonie zimowym wynajmujemy sale sportowe w szkołach: w SP nr 14, w Gimnazjum nr 4, w Technikum 

nr 6 oraz w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych oraz na hali Tenniskulclub.                                                                                                                                                                                 

 

10. Finanse  

Wynik finansowy za 2017 rok to kilka tysięcy zł na plusie (dokładne kwoty w sprawozdaniu finansowym).    

 

11. Jubileusz  

 W październiku 2017r na głównej Sali w MOK odbył się Jubileusz 25-lecia GTT i podsumowanie sezonu 

tenisowego.   Wyróżniono wiele osób związanych z Towarzystwem przez 25 lat jego istnienia - działaczy, 

byłych Prezesów czy zawodników którym wręczono tytuły  ,,Honorowych członków GTT”.  Imprezę 

zakończono w Sali bankietowej symboliczną lampką szampana i tortem. Za pomoc i przygotowanie tej 



znakomitej uroczystości Zarząd pragnie mocno podziękować byłemu Prezesowi GTT Jerzemu 

Sztangretowi. 

 

12. Plany na 2018r.                                                                                                                                                                     

 Coraz więcej dzieci i młodzieży , a także dorosłych chce szkolić się w grze w tenisa ziemnego. 

Sporym ograniczeniem w szkoleniu był brak dostatecznej bazy sportowej – krytych kortów, 

jednak jeszcze w tym roku Andrzej i Maciej Kulhawikowie zakończą inwestycję budowy trzeciego 

kortu krytego na terenie Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Dzięki temu w następnym roku 

będzie  mogła się zwiększyć ilość szkolonych dzieci i młodzieży oraz możliwość organizowania 

przez GTT turniejów w okresie zimowym. 

 Głównymi imprezami organizowanymi przez GTT , jak zawsze będą turnieje tenisa ziemnego, 

których planujemy zorganizować w tym roku o dwa więcej do poprzednich lat. Będą  to 

rozgrywki jedno lub dwudniowe dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz dla całych rodzin. 

Pragniemy także popracować nad nową formą Turnieju Rodzinnego by zachęcić większą ilość 

chętnych do wzięcia w tego rodzaju wydarzeniu. Również organizowane są na terenie KulClubu 

mini-turnieje dla osób dorosłych ćwiczących w grupach, a którzy nie mają odwagi by wziąć udział 

w turniejach ogólnodostępnych. Być może działania te zmienią ich nastawienie. Także w trakcie 

realizacji jest pomysł Międzymiastowych Zmagań Tenisowych pomiędzy GTT Głogów a STZ 

Polkowice. Jak dotąd odbyły się dwa takie turnieje. Ich forma i przebieg jest na tyle zadowalający 

i obiecujący że być może nawiążemy w tym zakresie współpracę z innymi klubami tenisowymi; 

 Zamierzamy rozwinąć sposób szkolenia naszej Kadry Zawodniczej o nowe możliwości w rodzaju 

organizowania sparingów pomiędzy zawodnikami zarówno z Głogowa jak i z innych klubów 

tenisowych. W zależności od możliwości finansowych Stowarzyszenia rozważane są także zajęcia 

członków Kadry z psychologami sportowymi czy innymi osobami mogącymi wpłynąć pozytywnie 

na rozwój zawodników; 

 W  lipcu tego roku zorganizujemy 24 wymianę polsko-niemiecką dzieci i młodzieży. Tym razem 

to my będziemy gościć niemieckich przyjaciół . W trakcie wymiany  planujemy ciekawe imprezy 

turystyczno-sportowe.    

 Kolejnym zadaniem GTT jest przeprowadzenie  rozgrywek ligi tenisowej do 45 roku życia, ligi 

oldbojów, ligi kobiet ,w których uczestniczy około 40 zawodników i zawodniczek. Jego forma i 

kształt razem z kończącym turniejem MASTERS jest cały czas dopracowywana.  

 W tym roku podejmiemy pracę nad udoskonaleniem i zaktualizowaniem treści zawartych w 

naszym Statucie.  

 

- W 2018 roku pozyskaliśmy środki  z budżetu Gminy Miejskiej Głogów. Na wynajem obiektów 

sportowych w Chrobry Głogów SA  - 57.000 zł , na cele merytoryczne na I półrocze  ogółem 13.000zł i II 

półrocze 10.000 zł  Razem – 23.000 zł .                                                                                                                

Głogowskie Towarzystwo Tenisowe również pozyskuje środki finansowe we własnym zakresie na cele 

statutowe z następujących źródeł : 

   1.Składki członkowskie                                                                       

   2.Wpłaty rodziców na szkolenie dzieci i młodzieży 



   3.Wpłaty  Centralnego Zarządu „Sprawni razem” na zgrupowania  

       Kadry Polski organizowanych przez GTT                                   

   4.Dotacja pozyskana na wymianę międzynarodową 

      z polsko-niemieckiej współpracy młodzieży                                 

   5.Wpisowe na turnieje dla dorosłych                                                

   6.Przychody z OPP ( 1% )                                                                      

   7.Nagrody rzeczowe ufundowane przez sklep „Atletic” na  

      turniej tenisa ziemnego „Rozpoczęcie Sezonu”                               

   8.Nagrody rzeczowe ufundowane przez sklep „Sporting” na  

      turniej tenisa ziemnego z okazji Dnia Dziecka                                 

    9.Nagrody rzeczowe ufundowane przez hurtownie ,, Babolat ’’                              

Mamy nadzieję , że w tym roku pozyskane kwoty przez GTT nie ulegną zmianie co pozwoli nam na 

realizację planów na 2018 rok. 

 

                                                                                                                                                                                         

Zarząd GTT bardzo dba o to, aby mieć w rezerwie finanse , które może wykorzystać w nie 

przewidzianych sytuacjach.                                                                                                                                       

IV.  Zmiany w zarządzie.                                                                                                                                                    

W roku 2017 nastąpiła zmiana w składzie Zarządu GTT.  Wybrano nowego prezesa zarządu,  wybrano 

dwóch członków Zarządu .                                                                                                                                                                      

V.  Posiedzenia Zarządu odbywały się regularnie minimum raz na trzy miesiące. Zawsze było kworum do 

podejmowania decyzji i uchwał. Zaangażowanie wszystkich członków było bardzo wysokie. Zrealizowano 

wszystkie zadania i cele.                                                                                                                                              

VI. Zmiana statusu GTT.   W roku 2017 nie zostały wprowadzone żadne zmiany w Statucie GTT.               

VII. Głogowskie Towarzystwo Tenisowe nie prowadzi działalności gospodarczej.                                           

1. GTT nie zatrudnia pracowników.                                                                                                                           

2. GTT nie wypłaca wynagrodzeń, wszyscy członkowie Zarządu pracują społecznie.                                      

3. GTT nie wypłacało wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie.                                                                                

4. GTT nie udzieliło pożyczek pieniężnych.                                                                                                               

5. GTT na dzień 31-12-2017 dysponowało kwotą 1.812,65 zł .                                                                                                                                                                      

6. GTT nie nabyło obligacji oraz akcji w spółkach prawa handlowego oraz pozostałych jednostkach.                

7. GTT nie zakupiło nieruchomości.                                                                                                                                  

8. GTT nie nabyło środków trwałych.                                                                                                                            

VIII. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i poniesionych wydatkach. Objaśnienia 

stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do 

roku poprzedniego                                                                                                                                                                 

1. W bilansie Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego po stronie aktywów wystąpiły jedynie środki 

pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie. Środki pieniężne są wyceniane według wartości 

nominalnych.                                                                                                                                                                    

2. Po stronie pasywów w bilansie GTT wystąpiły: - nadwyżka przychodów nad kosztami Nadwyżka 

została wyceniona według wartości nominalnej.                                                                                                            

IX. W roku 2017 w GTT nie była przeprowadzona kontrola.       

                               



 


