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BR.0012.6.1.2019 

Protokół posiedzenia  
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 22 stycznia 2019 r., godz. 16.00 
Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa otworzyła posiedzenie Komisji, powitała 
gospodarzy oraz radnych i zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Działalność Gliwickiego Towarzystwa Koszykówki S.A. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Prezes Zarządu GTK S.A. Jarosław Zięba oraz Wiceprezes 
Zarządu GTK S.A. Paweł Borowiec. 

Ad 1) Działalność Gliwickiego Towarzystwa Koszykówki S.A.  

Prezes Zarządu GTK S.A. Jarosław Zięba przedstawił informację dotyczącą działalności 
klubu. Klub podejmuje działania na trzech płaszczyznach. Pierwsza to organizacja zajęć dla 
najmłodszych, w celu popularyzacji dyscypliny. Drugi obszar działalności skierowany jest 
w stronę młodzieży. Na tym etapie zaczyna się profesjonalna koszykówka oparta na 
regularnych treningach. Trzecia płaszczyzna to profesjonalny sport. W celu popularyzacji 
dyscypliny wśród dzieci, narodził się pomysł organizacji GTK Stars Basket Cup. Pierwsza 
edycja odbyła się w 2018 r., w której udział wzięło 86 dzieci, a w 2019 r. udział weźmie 
120 dzieci. Gliwickie szkoły chętnie dołączyły do tej inicjatywy, której celem jest zabawa, 
ale oparta na rywalizacji. Aktywność młodzieży oparta jest na współzawodnictwie 
połączonym z wychowaniem. W grupie seniorów odbywają się rożnego rodzaju rozgrywki. 
Rozgrywki młodzieżowe i trzecioligowe prowadzone są przez Śląski Związek Koszykówki. 
Pierwsza i druga liga prowadzona jest Polski Związek Koszykówki. Rozgrywki Ekstraklasy 
organizowane są przez Polską Ligę Koszykówki. Tu udział brać może klub, który 
reprezentowany jest przez spółkę akcyjną. Gdy drużyna GTK weszła do Ekstraklasy działy 
dwa podmioty: stowarzyszenie GTK oraz spółka GTK. Wtedy stowarzyszenie prowadziło 
rozgrywki młodzieżowe. Od 2018 r. wszystkie grupy młodzieżowe przeszły do spółki. Tylko 
treningi dla najmłodszych grup prowadzone są przez stowarzyszenie. Zarząd klubu działa 
społecznie, zatrudnieni są natomiast dwaj pracownicy administracyjni. Drużyna składa się 
z trenerów, asystenta, kierownika drużyny, osób zapewniających wsparcie fizjologiczne 
oraz zawodników. Podczas dnia meczowego dodatkowo pracuje obsługa medialna, osoby 
odpowiedzialne za marketing, pracownicy techniczni, zespół taneczny oraz maskotka 
drużyny Krecik Gietek. Klub otrzymuje wsparcie ze strony miasta Gliwice (w postaci 
corocznej dotacji), dyrektorów szkół,  lokalnego biznesu. Wartość wpływów z przekazów 
telewizyjnych to ok. 50 tys. zł. Liga, w której klub może grać, zależy od wysokości budżetu, 
jakim dysponuje. Udział w Ekstraklasie wymaga budżetu powyżej 1,2 mln zł. Na wydatki 
roczne klubu składają się: wypłaty dla zawodników w wysokości ok. 2,1 mln zł, opłaty za 
hale  
w wysokości 0,5 mln zł (Arena Gliwice, Centrum Sportowo-Kulturalne Łabędź oraz hala  
w obiekcie przy ul. Jasnej), wydatki na usługi transportowe w wysokości ok. 200 tys. zł, 
100 tys. zł na obsługę medyczną, sprzęt sportowy, noclegi (na każdą pozycję). Frekwencja 
na meczach w hali Łabędź wynosiła ok. 652 osoby (mecze w ramach Energa Basket Ligii 
także odbywały się w tym obiekcie), a na hali w Arenie Gliwice, przy liczbie dostępnych 
miejsc wynoszącej 1092, średnia na każdy z rozegranych siedmiu meczy wynosi 
915 osoby. Dodatkowo każde przedsięwzięcie niesie za sobą przekaz marketingowy 
promujący miasto Gliwice. Klub organizuje wyjazdy do szkół, współpracuje z osobami 
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niepełnosprawnymi, przygotowuje i koordynuje akcje zbiórek artykułów  
i karmy dla zwierząt. 

Radny Stanisław Kubit wyraził żal w związku z tym, że drużyna musi wspierać się 
zawodnikami z zagranicy i że brak w niej lokalnych zawodników. Jednocześnie radny 
Stanisław Kubit zapytał, dlaczego wpływy z telewizji wynoszą tylko 50 tys. zł. 

Prezes Zarządu GTK S.A. Jarosław Zięba odpowiedział, że Gliwickie Towarzystwo 
Koszykówki nie otrzymuje żadnych środków pochodzących z transmisji w telewizji. 
Ta kwota to ekwiwalent, wartość tych przekazów, które pojawiły się w telewizji (product 
placement). 

Radny Marcin Kiełpiński zapytał o wartość marketingową klubu, jak wyglądają umowy 
ze sponsorami, czy poszukiwany jest sponsor tytularny, jak wygląda proces pozyskiwania 
sponsorów i jakie są problemy.  

Prezes Zarządu GTK S.A. Jarosław Zięba wyjaśnił, że komplikacją jest fakt, że drużyna 
miała rozpocząć korzystanie z hali w Arenie Gliwice już rok temu. W związku z tym 
przesunięciem, spadła trochę wiarygodność Gliwickiego Towarzystwa Koszykówki. 
Rozmowy ze sponsorami były utrudnione. Problemem jest, że w generalnie w sporcie 
głównymi sponsorami są duże, prywatne przedsiębiorstwa. W koszykówce jest inaczej – 
wszyscy główni sponsorzy to spółki państwowe. Gliwickie Towarzystwo Koszykówki ma 
sporo mniejszych sponsorów (których wsparcie roczne to ok. 80-100 tys. zł), a także duże 
wsparcie ze strony miasta. Idealnym rozwiązaniem byłoby znalezienie jednego sponsora 
głównego oraz kilku średnich. Gliwickie Towarzystwo Koszykówki dysponuje wsparciem 
dużej liczby małych sponsorów. Z drugiej strony dobrze mieć także wsparcie małych 
sponsorów, niż tylko jednego dużego, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.  

Wiceprezes Zarządu GTK S.A. Paweł Borowiec dodał. że prowadzone są rozmowy 
z wieloma gliwickimi firmami i zauważył, że pozyskiwanie sponsorów nie jest procesem 
błyskawicznym.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała o strategię poszukiwań sponsora 
głównego.  

Prezes Zarządu GTK S.A. Jarosław Zięba odpowiedział, że plan zakłada oparcie 
działalności klubu na czterech filarach: wsparciu miasta, wsparciu sponsora tytularnego, 
kilku średnich i małych sponsorach oraz wsparciu kibiców. Przewidywany czas realizacji 
tego planu to trzy lata. 

Radny Marcin Kiełpiński zapytał, jakie są wpływy do budżetu klubu pochodzące 
ze sprzedaży biletów oraz gadżetów, w tym także ze sprzedaży przeprowadzonej w dzień 
meczowy. 

Prezes Zarządu GTK S.A. Jarosław Zięba odpowiedział, że na ten moment nie potrafi 
odpowiedzieć na to pytanie i dodał, że w dzień meczowy, operator hali pobiera wszystkie 
opłaty, a Gliwickie Towarzystwo Koszyków otrzymuje tylko wpływy ze sprzedaży biletów 
oraz gadżetów.  

Radny Stanisław Kubit przekazał gratulacje w związku z działalnością i osiągnięciami 
Gliwickiego Towarzystwa Koszykówki.  

Prezes Zarządu GTK S.A. Jarosław Zięba odpowiedział, że klub dużo zawdzięcza 
wsparciu miasta oraz temu, że może korzystać z hali w Arenie Gliwice.  

Radny Marcin Kiełpiński zapytał o szkolenie młodzieży, jak wyglądają ich treningi, 
czy odbywają się regularnie, czy jest szkółka, której działalność finansują rodzice dzieci.  

Prezes Zarządu GTK S.A. Jarosław Zięba odpowiedział, że treningi drużyn, które biorą 
udział w GTK Stars Basket Cup nie są opłacane przez rodziców, którzy w innej formie 
udzielają wsparcia. Rodzice pomagają także w przypadku drużyn grających 
w poszczególnych ligach (np. finansują wyjazdy, transport, kupują sprzęt sportowy). 
Miasto udziela dotacji, a niepobieranie opłat za treningi ma na celu zaangażowanie 
rodziców w działalność klubu.  
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Radny Marcin Kiełpiński zapytał, czy jest plan wprowadzenia opłat za treningi młodzieży. 
Finansowe wsparcie rodziców może wzmocnić grupy młodzieżowe, można wtedy 
zainwestować w sprzęt czy treningi. 

Prezes Zarządu GTK S.A. Jarosław Zięba odpowiedział, że nie ma zamiaru 
wprowadzenia zmian do systemu wsparcia ze strony rodziców, które nadal udzielane będzie 
poprzez takie formy jak zakup sprzętu, koszulek, finansowanie wyjazdów itp.  
Aktualnie nie ma planu zmiany modelu.  

Radny Marcin Kiełpiński zapytał, na jakiej zasadzie pracują zespoły młodzieżowe. 

Prezes Zarządu GTK S.A. Jarosław Zięba odpowiedział, że treningi młodzieży oparte są 
na systemie dwuetapowym. Wszystkie drużyny trenują 3-4 razy w tygodniu  
oraz rozgrywają mecz. Nie ma możliwości, aby treningi odbywały się sporadycznie,  
już na tym etapie treningi mają charakter wyczynowy.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy Gliwickiego Towarzystwo Koszykówki 
oczekuje w jakiejś dziedzinie wsparcia ze strony radnych Rady Miasta. 

Prezes Zarządu GTK S.A. Jarosław Zięba odpowiedział, że zależy mu na tym, 
aby gliwiccy radni wyszli z posiedzenia z pozytywnymi wrażeniami i rozpropagowywali 
informacje o działalności Gliwickiego Towarzystwa Koszykówki.  

Radny Marcin Kiełpiński zauważył, że można w swoich dzielnicach  
oraz za pośrednictwem szkół zachęcać dzieci i młodzież do zainteresowania się 
koszykówką.  

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy wiadomo, czy jakieś dziecko, 
które traktowało grę w koszykówkę jako zabawę, doszło finalnie do zawodowstwa.  

Prezes Zarządu GTK S.A. Jarosław Zięba odpowiedział, że projekt związany 
z treningami dla najmłodszych dzieci realizowany jest dopiero od roku. W sprzyjających 
okolicznościach można przygotować dobrego pierwszoligowego zawodnika. Ciężko 
wypowiadać się na temat Ekstraklasy, bo Gliwickie Towarzystwo Koszykówki gra w niej 
dopiero pierwszy raz.  

Radny Adam Michczyński zapytał, czy w grupach młodzieżowych są gliwiczanie. 

Prezes Zarządu GTK S.A. Jarosław Zięba odpowiedział, że w grupach młodzieżowych 
pojedyncze przypadki stanowią zawodnicy spoza Gliwic. To raczej na poziomie Ekstraklasy 
dochodzi do ściągania zawodników z innych miejscowości lub krajów. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy jest potrzeba poszerzenia 
zakresu współpracy z gliwickimi szkołami.  

Prezes Zarządu GTK S.A. Jarosław Zięba odpowiedział, że skonsultuje kwestię 
dotyczącą wypracowania mapy szkół, z którymi Gliwickie Towarzystwo Koszykówki chętnie 
nawiąże czy poszerzy współpracę.  

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) zestawienie skarg, wniosków i petycji za IV kwartał 2018 r. (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości; 

b) pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie ogłoszenia pogotowia 
protestacyjnego (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

Komisja przyjęła protokół z posiedzenia, które odbyło się 27 listopada 2018 r.  

Kolejne posiedzenie odbędzie się 5 lutego 2019 r. Tematyka: druki sesyjne; sprawy 
bieżące.  



4 
 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 
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