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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z 

DZIAŁALNOŚCI GŁOGOWSKIEGO TOWARZYSTWA 

TENISOWEGO ZA 2015 ROK 

 

 
I. 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. +48 604 111 535 

   e-mail: viesiu@onet.eu 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 (zawierania 

umów) 

1. Wiesław Ławrowski – prezes zarządu 

2. Krzysztof Ulikowski – wiceprezes zarządu 

 

 

9) aktualny skład zarządu: 

 

1. Wiesław Ławrowski – prezes zarządu  

zam. ul. Królowej Jadwigii 13/3    67-200  Głogów 

 2. Krzysztof Ulikowski – wiceprezes  

      zam. ul Chopina 71    67-200  Głogów 

            3 Juliusz Osomański. - skarbnik 

            zam. ul. Słoneczna 10     67-200 Głogów  

 4. Rafał Gołembiewski– sekretarz 

      zam. ul. Aleja Wolności 22a/4     67-200  Głogów 

 5.  Michał Witczak – członek zarządu 

      zam. Al. Wolności 10/2     67-200  Głogów 

 6. Sławomir Klawinski – członek zarządu 

      zam. ul. Kołątaja 3a/11     67-200  Głogów 

http://www.gtt.glogow.pl/
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 7. Chmiel Bogusław – członek zarządu 

            zam. ul. Grodzka 44a/1      67-200  Głogów 

      8. Rafa Kurtys – członek zarządu 

      zam. Ul. Orzechowa 112    67-200  Głogów 

      9. Włodzimierz Szypski  - członek zarządu 

       Zam. ul. Szmaragdowa 3  Ruszowice 

     10. Wojciech Skołozdrzy – członek zarządu 

       zam. ul. Moniuszki 5/78     67-200 Głogów 

      11. Mirosław Żmuda – członek zarządu 

        zam. al. Wolności 19/68     67-200 Głogów 

       12. Błażejewska Joanna – członek zarządu 

         zam.  ul. Poczdamska  67-200 Głogów 

Komisja Rewizyjna pracuje w składzie: 

1. Tokarz Jan 

2. Jerzy Przybysz 

3. Zabłocki Dariusz 

 

II. Cele, zasady, formy i zakres działalności statutowej  
 

Podstawowym celem działalności GTT jest popularyzacja i rozwój tenisa ziemnego w 

Głogowie i najbliższej okolicy. 

Dla osiągnięcia statutowych celów GTT: 

1) organizuje i prowadzi wyselekcjonowaną kadrę w różnych kategoriach wiekowych 

uczestniczącą w zawodach ogólnopolskich i regionalnych, 

2) organizuje i prowadzi szkolenie sportowe w grupach dzieci i młodzieży dla zapewnienia 

systematycznego dopływu najzdolniejszych do kadry, 

3) organizuje i uczestniczy w imprezach sportowych realizowanych przez powołane do tego 

instytucje i organizacje sportowe, 

4) propaguje tenis ziemny poprzez organizację różnorakich zabaw, turniejów, własnych 

rozgrywek wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

5) zapewnia wszystkim grupom szkoleniowym wykwalifikowaną kadrę trenersko - 

instruktorską, 

6) zabiega w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami i urzędami o udostępnianie 

kortów, hal sportowych i innych urządzeń do uprawiania tenisa ziemnego, 

7) propaguje w swojej działalności proekologiczne wychowanie dzieci i młodzieży, w 

szczególności przez włączenie tematyki ekologicznej do szkolenia sportowego dzieci na 

obozach sportowych. 

 

III. Działalność statutowa 
 

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

tenisowe funkcjonujące na zasadach samodzielnej działalności gospodarczej. Zajęcia są 

odpłatne. Miesięczna odpłatność od dziecka wynosi średnio 80 zł, a wpłaty za treningi 
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wpływają bezpośrednio do kasy stowarzyszenia i z tych środków wypłacane jest 

wynagrodzenie brutto dla trenerów. Pozostała kwota po odliczeniu kosztów prowadzenia 

działalności i kosztów drobnych sprzętów i wyposażenia do prowadzenia zajęć np. piłki, 

rakiety, siatki, koszulki stanowi ich wynagrodzenie.  Prowadzimy zajęcia z dziećmi i 

młodzieżą od 5 do 18 lat zarówno dziewcząt i chłopców. Liczebność jest zmienna, 

między 145, a 185. Prowadzimy grupy przedszkolne, gdyż jest to dobry wiek na 

rozpoczęcie uprawiania tego sportu. Wszystkie dzieci są mieszkańcami Głogowa i 

okolic. Prowadzimy także zajęcia i obejmujemy opieką kilkunastoosobową grupę z lekką 

niepełnosprawnością umysłową, uczniów i wychowanków Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Głogowie. Corocznie zdobywają tytuły na mistrzostwach Polski,  

 

2. Kadra zawodnicza – z całej grupy szkoleniowej wyselekcjonowana jest grupa 

najzdolniejszych, która reprezentuje nasz klub i nasze miasto na zawodach i turniejach 

ogólnopolskich i międzynarodowych. Zawodnicy ci są rejestrowani w Polskim Związku 

Tenisowym, klub wykupuje im licencje oraz dofinansowuje start w tych turniejach. 

Ponadto uczestniczą w imprezach rangi mistrzowskiej regionu.  

 

3. Kadra trenerska – w 2015 roku: 

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. 

 

 

4. Organizacja turniejów miejskich. 

 

 

              

15.03  niedziela 
MINI TURNIEJ TENISA         

do lat 9 w poszczególnych kategoriach         

25.04-26.04              
sobota, niedzila 

OTWARCIE SEZONU         

dzieci i młodzież do lat 12 i do lat 16         

seniorzy do lat 45 i oldboje pow. 45 lat         

08.05-09.05.     
piątek, sobota 

 NOCNY TURNIEJ DEBLOWY im.Andrzeja Vogta         

TURNIEJ SINGLOWY PAŃ         

23.05                 
sobota 

"Dzień Dziecka z rakietą"         

do lat 8 i 10         

30.05-31.05                   
sobota, niedziela 

"Dzień Dziecka z rakietą"         

do lat 12, 14 i od 14-19         

     19.06- 21.06  
MISTRZOSTWA POLSKI         

"SPRAWNI RAZEM"         
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      27.06 sobota 
DEBLOWY       

 
MIXT RODZINNY         

29.08-30.08.                  
sobota, niedziela 

XV Otwarte Mistrzostwa Głogowa w singlu i XIV w deblu         

o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa         

12.09-13.09                  
sobota, niedziela 

VI Turniej  Miedzyszkolny         

o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa         

18.09-19.09.           
piątek, sobota 

 NOCNY TURNIEJ DEBLOWY im. Andrzeja Vogta         

TURNIEJ SINGLOWY PAŃ         

     26.09-27.09    POŻEGNANIE SEZONU         

 sobota, niedziela  do lat 14 i od 15 do 18         

 

 

 

 

 

 

W 2015 roku (wykaz powyżej) zorganizowaliśmy jedenaście turniejów, a wszystkie były   

adresowane głównie do mieszkańców naszego miasta i okolic jak również do zawodników z 

całego kraju i zagranicy. Turnieje są otwarte, zapraszamy gości z sąsiednich miast, co podnosi 

poziom i różnorodność w rywalizacji. W każdym turnieju uczestniczy kilkudziesięciu 

zawodników, a w turnieju na dzień dziecka nawet ponad 70. Staramy się, aby turnieje odbywały 

się dla każdej grupy wiekowej dla dzieci jak i  dla dorosłych.  

 

5.Rekreacja dorosłych – realizowana jest poprzez amatorska ligę, która rozgrywana jest w 

trzech edycjach. Prowadzona jest w dwóch grupach wiekowych: 18-44 i pow. 45 lat dla 

panów i od 18 dla pań w singlu. Regularnie uczestniczy w niej około 100 zawodników i 

zawodniczek. 

 

6.Kontakty międzynarodowe – w tym roku kontynuowaliśmy wymianę z niemieckim klubem 

Tennisverein Kettenkamp. Była to już 21 wymiana, tym razem byliśmy goszczeni u naszych 

przyjaciół w niemieckich domach. Wzięło w niej udział 20 osób z Polski w siedmiodniowym 

programie. Corocznie otrzymujemy finansowe wsparcie z Polsko-Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży. 

 

 

7.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.  

 

 

8.Finanse –  wynik finansowy za 2015 rok to  kilka tysięcy zł  na plusie (dokładne kwoty w 

sprawozdaniu finansowym)  . Zarząd GTT bardzo dba o to, aby mieć w rezerwie finanse , 

które może wykorzystać w nie przewidzianych sytuacjach.  
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IV. Zmiany w zarządzie. 
 

W roku 2015 nie  nastąpiła  zmiana w składzie Zarządu GTT. 

 

V. Posiedzenia zarządu. 
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 2015 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 31-12-2015 dysponowało kwotą   8.092,19zł (słownie: osiem 

tysięcy dziewięćdziesiąt dwa zł, 19/100 gr),  
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. 
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IX. W roku 2015 w GTT nie była przeprowadzona kontrola. 
 

 


