
 

            SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                               

GŁOGOWSKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO ZA 2019 r .   

                                                                                                                                                                               

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 
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 2019r: 

 

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. 

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


Liczebność zawodników jest zmienna, między 150, a 160. Prowadzone są również grupy 

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 gościliśmy w Głogowie  Kadrę Polski „Sprawni Razem” pod kierownictwem, od wielu lat 

trenera Kadry GTT Andrzeja Kulhawika , która przygotowywała się w Głogowie przed Mistrzostwami 

Polski w Słupsku oraz przed Mistrzostwami Świata  w Brisbaen w dalekiej  Australii.   A zawodnik 

naszego klubu   Mateusz Stusiński zajął wysokie 5 miejsce w singlu w Brisbaen. Był to już drugi wyjazd 

naszych tenisistów do dalekiej Australii.  Podczas pierwszego pobytu w 2004 roku w Melbourne , 

Dawid Kiedrowski z Sopotu zdobył złoty medal, a nasza zawodniczka z Głogowa Anna Berczyńska 

zdobyła wtedy brązowy medal. 

Pomimo dalszych miejsc poza podium, Nasi kadrowicze zaprezentowali się godnie otrzymując obfite 

oklaski na kortach  w Brisbaen. 

Dziękujemy Panu Prezydentowi oraz Staroście za upominki które nasi zawodnicy mogli wręczać 

swoim przeciwnikom z innych Państw.  

Te Mistrzostwa Świata uważamy, mimo nie przewidzianych trudności za udane zarówno pod 

względem sportowym jak i poznawczym. W lipcu 2020 roku czeka naszą  Kadrę ,,Sprawni-Razem’’ 

wyjazd do Belgi na MŚ INAS w tenisie.  

3. Wyselekcjonowana kadra zawodnicza.  

Z całej grupy prawie 150 zawodników wyselekcjonowana została grupa najzdolniejszych zawodników, 

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

Szkolenia prowadzą trenerzy: Andrzej Kulhawik, Maciej Kulhawik i Jarosław Blida , szczególny nacisk 

kładąc na przygotowanie turniejowe i rozwój indywidualny 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 2019 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.      

 

5. Organizacja turniejów tenisowych 



W 2019 roku zorganizowaliśmy dziewięć turniejów zgodnie z wymogami PZT z czego cztery 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 65 dzieci. Wyjątkowym 

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

innych częściach kraju. 

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, turniej rodzinny 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.  

      6.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  30 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 maja i skończyły się do 30 września.  A całość zmagań ligowych kończył wspomniany turniej 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                         

7.Kontakty międzynarodowe.  W dniach od 4 do 10 lipca odbyła się szczególna, bo jubileuszowa 25 

międzynarodowa wymiana młodzieży naszego Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego z młodzieżą z 

Kettenkamp w Niemczech. Nasza wizyta przebiegała zgodnie z przygotowanym programem, który był 

bardzo bogaty i ciekawy. Jak zawsze odbył się turniej tenisowy, który po raz kolejny wygraliśmy 11:7 i 

zdobyliśmy puchar przechodni .Odbyliśmy także szereg ciekawych spotkań i wizyt.  Tydzień minął 

także na wspólnych zabawach integracyjnych, grach terenowych i sprawnościowych. Nawiązaliśmy 

nowe znajomości i przyjaźnie. Ten pobyt na długo pozostanie w naszej pamięci. Mamy także nadzieję, 

że nasza współpraca będzie trwała jeszcze wiele lat. Serdeczne podziękowania dla Prezydenta miasta 

Głogowa, który ufundował prezenty i drobne upominki dla strony niemieckiej. Dziękujemy wszystkim, 

którzy przyczynili się do tego wyjazdu, a szczególnie dla kierownika wyjazdu Trenera Jarosława Blidy. 

1.12.2019 r. w MOK odbyło   się podsumowanie roku tenisowego 2019r  Prezes dał 

sprawozdanie z działalności klubu , wyróżniono najlepszych zawodników GTT oraz 

podsumowano wyniku LIGI tenisowej dla dorosłych oraz podziękowano dla wszystkich 

sympatyków tenisa oraz wręczono legitymacje nowo przyjętym  członkom klubu.  

                                                                                                                                                                         

OSIĄGNIĘCIA  SPORTOWE ZAWODNIKÓW GŁOGOWSKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO 

w 2019 roku 

Natalia Jasak, lat 8 
W cyklu turniejów w Szczawnie-Zdrój zajmowała miejsce pierwsze, drugie i czwarte. Ponadto w 
Zielonej Górze była druga i trzecia, a na turnieju w Lubinie czwarta. 



 
Kajetan Jasak, lat 8  
Na turniejach w Szczawnie-Zdrój zdobył drugie i trzecie miejsce, ponadto zajął drugie miejsce w 
Zielonej Górze i we Wrocławiu oraz trzecie miejsce na turnieju w Lubinie. 
  
Igor Sendłak, lat 8 
Igor zajął drugie miejsce na turnieju w Lubinie. 
 
Filip Nowak, 9 lat 
Zwyciężył na turnieju w Szczawnie-Zdrój do lat 9 i zajął piąte miejsce na turnieju we Wrocławiu do lat 
10. 
 
 
Stanisław Adamczak, lat 9 
W tym roku Stasiu wziął udział w 12 turniejach. Z większości z nich wrócił z pucharami. Trzy razy 
zwyciężył w Lesznie, również trzy razy plasował się na drugim miejscu (w Lesznie, Szczawnie-Zdrój i 
we Wrocławiu) i czterokrotnie zajmował trzecie miejsce. 
 
 
Kamila Łęska, lat 10 
Trzy razy zdobyła trzecie miejsce na turniejach w Szczawnie-Zdrój, Poznaniu i w Warszawie. 
 
 
Adam Łukasiewicz, lat 10 
Adam zwyciężył w tym roku na turnieju w Piotrkowie Trybunalskim, ponadto cztery razy zajmował 
drugie miejsca, dwa razy w Szczawnie-Zdrój i dwa razy we Zielonej Górze. W cyklu turniejów 
Szczawieński Wielki Szlem zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. 
  
Daniel Mazur, lat 10 
W tym roku zwyciężył na turnieju w Zielonej-Górze, był drugi oraz trzeci w Szczawnie-Zdrój i czwarty 
w Poznaniu. 
  
Mikołaj Dumicz, lat10 
Zajął czwarte miejsce na turnieju we Wrocławiu. 
 
Piotr Szczepanowski, lat 11 
Brał udział we wrocławskich turniejach amatorskich. Jego najlepszy wynik to drugie miejsce i piąte w 
turnieju Masters dla ośmiu najlepszych zawodników cyklu. 
Michał Nadała, lat 11 
Zawodnik sklasyfikowany obecnie na 99 miejscu w Polsce do lat 12. 
W tym sezonie wygrał dwa turnieje wojewódzkie (w Szczawnie-Zdrój i w Ściegnach). Ponadto był 
drugi w Sobocie i Ściegnach i trzy razy zajmował trzecie miejsce na turniejach WTK we Wrocławiu i 
Kaliszu. Również z sukcesami startował w turniejach deblowych: pierwsze miejsce na WTK w Sobocie, 
dwa razy drugie miejsce we Wrocławiu i dwa razy trzecie miejsce w Żarach na turniejach OTK. Na 
amatorskim turnieju Mc Donald’s Kids Cup we Wrocławiu zdobył pierwsze miejsce w klasyfikacji 
generalnej i drugie miejsce w turnieju Masters. 
 
 Karolina Nadała, lat 13 
Karolina brała udział w cyklu Mc Donald’s Kids Cup we Wrocławiu, zajmując w poszczególnych 
turniejach miejsca: szóste, dwa razy drugie i trzecie oraz trzecie miejsce w turnieju Masters. W 
kolejnej edycji, która rozpoczęła się w październiku tego roku zdobyła pierwsze miejsce.  
  



 
Alan Hapke, lat 13 
Zawodnik sklasyfikowany obecnie na 135 miejscu w Polsce do lat 14. 
Alan zwyciężył w turnieju WTK w Pobiedziskach, a na turnieju w Szczawnie-Zdrój zajął drugie miejsce. 
Ponadto osiągnął ćwierćfinał na turnieju OTK w Lubinie. 
Jakub Rozmus, lat 13 
Zawodnik sklasyfikowany obecnie na 174 miejscu w Polsce do lat 14. 
Dwa razy plasował się na trzecim miejscu turniejów WTK we Wrocławiu i Lubinie. Ponadto zdobył 
drugie miejsce w turnieju deblowym na turnieju WTK we Wrocławiu.  
  
 Grzegorz Porębski, lat 14 
Grzegorz brał udział w turniejach Mc Donald’s Kids Cup we Wrocławiu. Jego najlepszym wynikiem 
było zajęcie trzeciego miejsca i piąte miejsce w turnieju Masters. 
 
 
 
Mateusz Stusiński, absolwent  Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych 
Jest w ścisłej kadrze Polski,, Sprawni-Razem''. W czerwcu na  Mistrzostwach Polski  ,,Sprawni - Razem'' 
w Słupsku wywalczył  Mistrza  Polski w singlu i w deblu. 
W dniach 7-20 października brał udział w Mistrzostwach Świata GLOBAL GAMES  w Brisbane w 
dalekiej Australii. Mateusz spisał się znakomicie startując  drugi  raz na zawodach o tak wysokiej 
radze zajął 8 miejsce w singlu. 
 

PODSUMOWANIE AMATORSKIEJ LIGI TENISOWEJ 

 

Najlepszymi zawodniczkami w roku 2019 r. zostały:                                                                                           
I miejsce –   –   Bartczak          Dorota                                                                                                                                                                                                                                                 
II miejsce –      Radoszewska  Grażyna                                                                                                                                                                                                                                                
III miejsce –     Koziar               Ewelina                                                                                                                      
                                                                                                                                                        
Panowie do 45 lat    

I miejsce –    Zieliński          Mariusz 
II miejsce –   Szymczak       Paweł  
III miejsce –  Zabłocki          Dariusz 
 

Oldboje 

I miejsce –  – Dziadulewicz  Grzegorz    
II miejsce –    Szala                  Jerzy 
III miejsce –  Czerwiec            Andrzej  
 

Mieliśmy  też zaszczyt podziękować Michałowi Przysiężnemu, który w tym roku zakończył swoją 

karierę Zawodowego Tenisisty, a na  początku swojej kariery tenisowej , reprezentował Nasz Klub i 

osiągnął  bardzo wysokie wyniki w Kraju i na Świecie . 

 Arkadiusz Kaczor o przedstawił     charakterystykę i  Tego  wspaniałego  sportowca. 

Michał rozpoczął przygodę z tenisem w wieku dziewięciu lat. To wtedy w garażu rodzinnego domu 

znalazł starą, drewnianą rakietę tenisową. Głogowska szkółka tenisowa, do której zaczął uczęszczać- 

szybko okazała się niewystarczająca , szczególnie brak  krytych kortów dla błyskawicznie 

rozwijających się umiejętności przyszłego wielokrotnego uczestnika Wielkiego Szlema. 



Z rodzinnego miasta Głogowa Michał wyekspediował nie tylko pasję, entuzjazm i marzenie, by zostać 

zawodowym tenisistą. To tu, jako dziewięciolatek otrzymał oryginalny przydomek. Jako chłopiec, ze 

względu na fryzurę- przypominał bohatera bajki “Zaczarowany ołówek”. Rówieśnicy momentalnie to 

dostrzegli. Początkowo Przysiężny nie był zadowolony, z czasem jednak przywykł, a nawet polubił 

nowy pseudonim. A “Ołówkiem” do tej pory nazywają go fani i przyjaciele. 

 

Podczas osiemnastu lat sportowej kariery zawodowej Michał  brał udział we wszystkich turniejach 

Wielkiego Szlema. Dotarł do drugiej rundy turniejów Australian Open , Roland Garros i 

Wimbledon.  
 

Wywalczył osiem tytułów w turniejach cyklu ATP Challenger Tour. Czternaście lat reprezentował 

Polskę w Pucharze Davisa i aż 28 razy wystąpił w reprezentacji Polski. Kariera Michała rozwijała się 

błyskawicznie.  

Tenisista awansował do elitarnego grona stu najlepszych rakiet świata. Oprócz niego podobnego 

zaszczytu dostąpili tylko czterej Polacy: Wojciech Fibak, Jerzy Janowicz, Łukasz Kubot oraz 

Hubert Hurkacz. W 2014 roku klasyfikowano Przysiężnego Michała na 57. pozycji prestiżowego 

rankingu ATP. 

W 2015 roku zapewnił biało- czerwonym awans do Grupy Światowej. Zdobył decydujący punkt w 

meczu ze Słowacją. W wielkim stylu, harmonijnie i energicznie pokonał faworyzowanego Norberta 

Gombosa, tym samym wprowadzając Polaków do tenisowej society. 

Jak mówił niedawno inny odnoszący sukcesy polski tenisista, Mariusz Fyrstenberg: On jest 

najpiękniej grającym technicznie tenisistą mojego pokolenia, słusznie nazywanym polskim 

Federerem. Swoimi wynikami dawał nam wiele radości (…). Niestety, ze względu na kontuzję i 

nieprzynoszącą satysfakcjonujących rezultatów rehabilitację- Przysiężny był zmuszony przerwać 

karierę sportową. Jako trener ma już na koncie unikalne sukcesy. Kilka miesięcy 2018 roku spędził 

jako sparing- partner Caroline Wozniacki. Praca w teamie triumfatorki Australian Open nie pozostała 

bez wpływu na trenerski warsztat Przysiężnego. Zdobywaną latami wiedzę, doświadczenie i kontakty 

sportowiec doskonale wykorzysta w swoim nowym projekcie. 

Podziękowanie sponsorom 

Rodzicom , Gmina Miejska Głogów , Fundacji KGHM , Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży, 

Firma Babolat ,   podatnicy oddający 1% podatku. 

Dziękujemy Wojtkowi Skołozdrzemu za pracę  społeczną  przy  turniejach dla dorosłych . 

 

Wręczono legitymacji nowym członkom GTT 

Losowanie nagród dla nowych członków. 

 

8.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 14,3, w Gimnazjum nr 4, w 

Technikum nr 6  oraz na hali Tenniskulclub.                                                                                                                                                                   

9. Finanse  

Wynik finansowy za 2019 rok dokładne kwoty w sprawozdaniu finansowym.    



10. Jubileusz                                                                                                                 W 

2019r.roku odbyła  się jubileuszowa 25-ta wymiana między naszymi klubami a  niemieckim 

Kettenkamp. 
 

 

11. Plany na 2020r.                                                                                                                                                                     

  Dzięki współpracy z TennisKulClub   mogła się zwiększyć ilość szkolonych dzieci i młodzieży oraz 

możliwość organizowania przez GTT turniejów w okresie jesienno- zimowym. 

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

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.  

 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 organizujemy  25 wymianę polsko-niemiecką dzieci i młodzieży. Tym razem to 

my jedziemy w gości do 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 30 zawodników i zawodniczek.  Uwieńczeniem 

jest  turniej MASTERS 

 Jak co  roku podejmiemy pracę nad udoskonaleniem i zaktualizowaniem treści zawartych w 

naszym Statucie.                                                                                                                                             

W 2019r roku pozyskaliśmy środki  z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na wynajem obiektów 

sportowych w Chrobry Głogów SA  w kwocie 47.000 zł oraz na cele merytoryczne 33.000 zł . 

Głogowskie Towarzystwo Tenisowe po raz pierwszy pozyskało środki  z fundacji KGHM w kwocie 

52.000 zł przeznaczone dla kadry zawodników GTT, na sparingi szkoleniowe, zgrupowanie kadry oraz 

sprzęt sportowy. Pozyskaliśmy również  5 .000 zł z organizacji pozarządowej  ,,Mały Grant” ,, Szukamy 

nowych talentów w tenisie” realizowany w szkołach głogowskich. A także pozyskaliśmy we własnym 

zakresie na cele statutowe z następujących źródeł : 

1. składki członkowskie,                                                                       

2. wpłaty rodziców na szkolenie dzieci i młodzieży,                                  

3. dotacja pozyskana na wymianę międzynarodową z Polsko-Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży,                                 

4. wpisowe z turniejów  dla dorosłych,                                                

5. przychody z OPP ( 1% ).                                                                      

6. nagrody rzeczowe ufundowane przez  hurtownię Babolat.                              



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

realizację planów na 2020 rok. 

 

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

przewidzianych sytuacjach.                                                                                                                                       I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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 2019 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 31-12-2019r dysponowało kwotą 57.24 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.                                                                                                            

IX. W roku 2019 w GTT nie była przeprowadzona kontrola.       

                               

 

 


