10. POSIEDZENIE ZARZĄDU
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
14 listopada 2017 roku godz. 11:00, Warszawa
protokół posiedzenia

1.

Otwarcie posiedzenia.
Prezes Zarządu PZTS Dariusz SZUMACHER przywitał Członków Zarządu PZTS
oraz zaproszonych gości.
Zarząd PZTS podjął decyzję w sprawie wyboru Pana Sebastiana JAGIEŁOWICZA
na prowadzącego 10. posiedzenie Zarządu – decyzja podjęta 6-0-0.
Zarząd PZTS podjął decyzję w sprawie wyboru Pana Marka PRZYBYŁOWICZA na
protokolanta.

2.

Potwierdzenie ważności obrad.
Prezes Zarządu PZTS Dariusz SZUMACHER potwierdził ważność obrad: obecnych
10 członków Zarządu PZTS.

3.

Przyjęcie porządku obrad.
Zarząd PZTS podjął uchwałę w sprawie przyjęcia porządku - przyjęta 10-0-0.

4.

Przyjęcie protokołu z 9. posiedzenia Zarządu PZTS z dnia 29 sierpnia 2017 roku.
Zarząd PZTS podjął decyzję w sprawie odmowy przyjęcia protokołu z 9.
posiedzenia Zarządu PZTS z dnia 29 sierpnia 2017 roku z uwagi na jego formę
(stenogram).
Zarząd PZTS przyjął do wiadomości informację o rezygnacji z dniem 1 listopada
2017 roku Pani Olgi POLAKOWSKIEJ z funkcji Dyrektora Biura PZTS

5.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS i
Prezydium Zarządu PZTS w okresie od dnia 30 sierpnia 2017 roku.
Zarząd PZTS podjął następujące uchwały w sprawie zatwierdzenia decyzji
Prezydium Zarządu PZTS w okresie od dnia 30 sierpnia 2017 roku:
 uchwała nr 187/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 024/PZ/2017
Prezydium Zarządu Związku Tenisa Stołowego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w
sprawie uznania wyniku egzaminu dla sędziów za pozytywny 5 sędziom przyjęta 10-0-0,
 uchwała nr 188/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 025/PZ/2017
Prezydium Zarządu Związku Tenisa Stołowego z dnia 15 września 2017 roku

(aktualizacja z dnia 3 października 2017 roku) w sprawie określenia
wysokości zryczałtowanego ekwiwalentu sędziowskiego za prowadzenie
meczów ligowych ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn - przyjęta 10-0-0,
 uchwała nr 189/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 026/PZ/2017
Prezydium Zarządu Związku Tenisa Stołowego z dnia 15 września 2017 roku
w sprawie dokooptowania 4 członków do składu Komisji Dyscyplinarnej PZTS
- przyjęta 10-0-0,
 uchwała nr 190/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu
PZTS z dnia 20 października 2017 roku, który po zapoznaniu się z opinią
prawną - podjął decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu prośby klubu sportowego
LKS LISWARTA Lisów z dnia 10 października 2017 roku uznając, iż z uwagi na
dzień ustawowo wolny od pracy przypadający na niedzielę 10 września 2017
roku, wniosek o nadanie licencji okresowych w sezonie 2017/2018 złożony w
dniu 11 września 2017 przez klub sportowego LKS LISWARTA Lisów roku jest
złożony w prawidłowym terminie - przyjęta 10-0-0,
 uchwała nr 191/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu
PZTS z dnia 20 października 2017 roku, który po zapoznaniu się z opinią
prawną - decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu prośby klubu sportowego SSSTS
Stargard Gdański z dnia 28 września 2017 roku uznając, iż z uwagi na dzień
ustawowo wolny od pracy przypadający na niedzielę 10 września 2017 roku,
wniosek o nadanie licencji okresowych w sezonie 2017/2018 złożony w dniu
11 września 2017 przez klub sportowego SSSTS Stargard Gdański roku jest
złożony w prawidłowym terminie. Zgodnie z decyzją Prezesa Zarządu PZTS,
Wydział Rozgrywek PZTS nadał zawodnikom: Krzysztofowi TARAKANOWI,
Miłoszowi TARAKANOWI, Bartoszowi TARAKANOWI i Przemysławowi
NOJMANOWI licencje okresowe zawodnika na sezon 2017/2018 w klubie
sportowym SSSTS Stargard Gdański z datą nadania licencji - 11 września 2017
roku - przyjęta 10-0-0,
 uchwała nr 192/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu
PZTS z dnia 20 października 2017 roku, który po zapoznaniu się z opinią
prawną - podjął decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu prośby klubu sportowego
KS TOP SPIN Miłków z dnia 11 października 2017 roku uznając, iż z uwagi na
dzień ustawowo wolny od pracy przypadający na niedzielę 10 września 2017
roku, wniosek o nadanie licencji okresowych w sezonie 2017/2018 złożony w
dniu 11 września 2017 roku przez klub sportowego KS TOP SPIN Miłków jest
złożony w prawidłowym terminie. Zgodnie z decyzją Prezesa Zarządu PZTS,
Wydział Rozgrywek PZTS nadał zawodnikowi Romanowi KWIATKOWSKIEMU
licencję okresową zawodnika na sezon 2017/2018 w klubie sportowym KS
TOP SPIN Miłków z datą nadania licencji - 11 września 2017 roku - przyjęta 100-0,
 uchwała nr 193/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu
PZTS z dnia 20 października 2017 roku, który podjął decyzję o odrzuceniu
prośby klubu sportowego KRS TKKF RELAKS Wodzisław Śląski z dnia 11
października 2017 roku dotyczącej decyzji Wydziału Rozgrywek PZTS z dnia 4
października 2017 roku w sprawie odmowy nadania licencji okresowej
zawodnika na sezon 2017/2018 dla Krzysztofa MARCIŃCA, Dariusza KUBINA i
Krzysztofa GODOSIA z powodu przekroczenia terminu nadania licencji
okresowej zawodniczki lub zawodnika zamierzających zmienić przynależność
klubową - pkt. 3.5.1.1.5 Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2017/2018 i
2018/2019 - przyjęta 10-0-0,

 uchwała nr 194/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu
PZTS z dnia 20 października 2017 roku, który podjął decyzję o odrzuceniu
odwołania klubu sportowego UKS MINI-MAX Lubasz z dnia 10 października
2017 roku od decyzji Wydziału Rozgrywek PZTS z dnia 5 października 2017
roku w sprawie odmowy nadania licencji okresowej zawodnika na sezon
2017/2018 dla Błażeja KARPOWICZA z powodu przekroczenia terminu
nadania licencji okresowej zawodniczki lub zawodnika zamierzających zmienić
przynależność klubową - pkt. 3.5.1.1.5 Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon
2017/2018 i 2018/2019 - przyjęta 10-0-0,
 uchwała nr 195/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu
PZTS z dnia 20 października 2017 roku, który podjął decyzję o odrzuceniu
wniosku klubu sportowego UKS PRUS Żary z dnia 5 października 2017 roku
dotyczącej decyzji Wydziału Rozgrywek PZTS z dnia 28 września 2017 roku w
sprawie odmowy nadania licencji okresowej zawodnika na sezon 2017/2018
dla Huberta MORUSIEWICZA z powodu przekroczenia terminu nadania licencji
okresowej zawodniczki lub zawodnika zamierzających zmienić przynależność
klubową - pkt. 3.5.1.1.5 Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2017/2018 i
2018/2019 - przyjęta 10-0-0,
 uchwała nr 196/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu
PZTS z dnia 20 października 2017 roku, który podjął decyzję o odrzuceniu
prośby klubu sportowego KS ALMAR Głębokie z dnia 29 września 2017 roku
dotyczącej decyzji Wydziału Rozgrywek PZTS z dnia 28 września 2017 roku w
sprawie odmowy nadania licencji okresowej zawodnika na sezon 2017/2018
dla Jakuba BUDZYŃSKIEGO z powodu przekroczenia terminu nadania licencji
okresowej zawodniczki lub zawodnika zamierzających zmienić przynależność
klubową - pkt. 3.5.1.1.5 Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2017/2018 i
2018/2019 - przyjęta 10-0-0,
 uchwała nr 197/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu
PZTS z dnia 20 października 2017 roku, który podjął decyzję o odrzuceniu
prośby klubu sportowego KS POGOŃ Wschowa z dnia 28 września 2017 roku
dotyczącej decyzji Wydziału Rozgrywek PZTS z dnia 26 września 2017 roku w
sprawie odmowy nadania licencji okresowej zawodnika na sezon 2017/2018
dla Janusza BRYCKIEGO z powodu przekroczenia terminu nadania licencji
okresowej zawodniczki lub zawodnika zamierzających zmienić przynależność
klubową - pkt. 3.5.1.1.5 Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2017/2018 i
2018/2019 - przyjęta 10-0-0,
 uchwała nr 198/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu
PZTS z dnia 20 października 2017 roku, który podjął decyzję o odrzuceniu
ponownej prośby klubu sportowego KS WIELKOPOLSKA Komorniki z dnia 26
września 2017 roku dotyczącej decyzji Wydziału Rozgrywek PZTS z dnia 26
września 2017 roku w sprawie odmowy nadania licencji okresowej zawodnika
na sezon 2017/2018 dla Tomasza PIŃKOWSKIEGO z powodu przekroczenia
terminu nadania licencji okresowej zawodniczki lub zawodnika
zamierzających zmienić przynależność klubową - pkt. 3.5.1.1.5 Regulaminu
Rozgrywek PZTS na sezon 2017/2018 i 2018/2019 - przyjęta 10-0-0,
 uchwała nr 199/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu
PZTS z dnia 20 października 2017 roku, który podjął decyzję o odrzuceniu
ponownej prośby klubu sportowego AZS PWSZ Nysa z dnia 8 września 2017
roku dotyczącej uzupełnienia listy zawodniczek drużyny 1. ligi kobiet klubu
sportowego AZS PWSZ Nysa o zawodniczkę Paulinę MATUSIAK z powodu
przekroczenia terminu nadania licencji okresowej zawodnika L dla
zawodniczki lub zawodnika zamierzających uczestniczyć w rozgrywkach

drużynowych 1. ligi kobiet lub mężczyzn. W dniu 9 września 2017 roku
Wydział Rozgrywek PZTS nadał zawodniczce Paulinie MATUSIAK licencję
okresową zawodnika S na sezon 2017/2018 - przyjęta 10-0-0,
 uchwała nr 200/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu
PZTS z dnia 20 października 2017 roku, który podjął decyzję o pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego IKRTS w Józefowie z dnia 26
września 2017 roku w sprawie umożliwienia zawodnikowi Adamowi
WŁADYSIUKOWI gry w sezonie 2017/2018 w klubie sportowym IKRTS w
Józefowie. Zgodnie z decyzją Prezesa Zarządu PZTS, Wydział Rozgrywek PZTS
nadał zawodnikowi Adamowi WŁADYSIUKOWI licencję okresową zawodnika S
na sezon 2017/2018 w klubie sportowym IKRTS w Józefowie z datą nadania
licencji - 25 września 2017 roku – nie przyjęta 0-0-10,
 uchwała nr 201/Z/2017 w sprawie przyjęcia wniosku z dnia 13 listopada
2017 roku klubu sportowego IKRTS w Józefowie „o prawne i w duchu
sportowym rozstrzygnięcie sporu”, polegającym na nadaniu zawodnikowi
Adamowi WŁADYSIUKOWI licencji okresowej zawodnika S na sezon
2017/2018 w klubie sportowym IKRTS w Józefowie z datą nadania licencji – 8
września 2017 roku – przyjęta 10-0-0,
 uchwała nr 202/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu
PZTS i Wiceprezesa Zarządu ds. Sportowych w sprawie dopuszczenia do startu
w zawodach ogólnopolskich Grand Prix Polski zawodniczek i zawodników
nieuprawnionych - przyjęta 7-1-0.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 203/Z/2017 w sprawie zmian w Regulaminie
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2017/2018 i 2018/2019
polegających na zniesieniu ograniczenia prawa do uczestniczenia w eliminacyjnych
turniejach grupowych zawodów ogólnopolskich Grand Prix Polski w kategoriach
wiekowych: kadet, junior i senior dla zawodniczek i zawodników, którzy w
eliminacjach wojewódzkich do zawodów ogólnopolskich Grand Prix Polski w
kategoriach wiekowych: kadet, junior i senior zajęli 33. miejsce lub kolejne, poprzez
zmianę treści brzmienia pkt 8.5.5.1, 8.6.5.1 i 8.7.5.1 Regulaminu Rozgrywek Polskiego
Związku Tenisa Stołowego na sezon 2017/2018 i 2018/2019 na następującą:
„- w eliminacjach wojewódzkich do turnieju zajęli 3. miejsce lub kolejne,”
– przyjęta 10-0-0.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 204/Z/2017 w sprawie zmian w Regulaminie
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2017/2018 i 2018/2019
polegających na zniesieniu ograniczenia prawa do uczestniczenia w eliminacyjnych
turniejach grupowych zawodów ogólnopolskich Grand Prix Polski we wszystkich
kategoriach wiekowych dla zawodniczek i zawodników, którzy z różnych powodów
nie wystąpili w eliminacjach wojewódzkich do zawodów ogólnopolskich Grand Prix
Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, poprzez zmianę treści brzmienia pkt
8.2.5.3, 8.4.5.4, 8.5.5.5 i 8.6.5.5 Regulaminu Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa
Stołowego na sezon 2017/2018 i 2018/2019 na następującą:
„Zawodniczki i zawodnicy, którzy nie wystąpili w eliminacjach wojewódzkich do
turnieju z powodów innych niż wymienione powyżej, mają prawa startu w
eliminacyjnych turniejach grupowych po przesłaniu (wraz z kartą zgłoszeniową i
potwierdzeniem opłaty wpisowego na rzecz organizatora) potwierdzenia wniesienia
dodatkowej opłaty regulaminowej w wysokości zależnej od kategorii wiekowej
zawodniczki lub zawodnika: senior - 200 zł, żak, młodzik, kadet i junior - 100 zł na rzecz
właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego”

– przyjęta 10-0-0.
Zarząd PZTS podjął decyzję, że uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego
Regulaminu Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2017/2018 i
2018/2019 zostanie podjęta na 11. posiedzeniu Zarządu PZTS, które zaplanowano na
18 grudnia 2017 roku.
6.

Ocena działalności ciał doradczych i komisji działających przy Zarządzie PZTS.
W związku z pismem Przewodniczącego Komisji Majątkowo - Sprzętowej Pana
Jerzego WIECZORKA, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 205/Z/2017 w sprawie
rozwiązania Komisji Majątkowo - Sprzętowej - przyjęta 9-0-1.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kolegium Sędziów PZTS.
Zarząd PZTS podjął decyzję o skierowaniu projektu Regulaminu Kolegium
Sędziów PZTS do Prezydium Zarządu PZTS.

8.

Dyskusja na temat sprzętu będącego w dyspozycji PZTS.
Zarząd PZTS przeprowadził wstępną dyskusję na temat procedury i sposobu
dystrybucji sprzętu sportowego będącego w posiadaniu Polskiego Związku Tenisa
Stołowego.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na
Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 206/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia składu
reprezentacji Polski na Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów: Julia ŚLĄZAK,
Anna WĘGRZYN, Kamil NALEPA, Artur GRELA oraz trenerzy: Zbyszek
PIETKIEWICZ i Krzysztof STAMIROWSKI - przyjęta 10-0-0.

10. Prezentacja głównych założeń Narodowej Strategii Rozwoju Tenisa Stołowego.
Wiceprezes Zarządu PZTS ds. Organizacyjnych Pana Sebastian JAGIEŁOWICZ
przedstawił stan zaawansowania prac nad Narodową Strategią Rozwoju Tenisa
Stołowego.
11. Analiza funkcjonowania Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku.
Wiceprezes Zarządu PZTS ds. Sportowych Pan Zbigniew LESZCZYŃSKI
przedstawił szczegółową analizę funkcjonowania Centrum Szkolenia PZTS im.
Andrzeja Grubby w Gdańsku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprezesa Zarządu PZTS ds.
Sportowych Zbigniewa LESZCZYŃSKIEGO do podejmowania wszelkich decyzji
dotyczących funkcjonowania Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w
Gdańsku.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 207/Z/2017 w sprawie upoważnienia
Wiceprezesa Zarządu PZTS ds. Sportowych Pana Zbigniewa LESZCZYŃSKIEGO do
podejmowania decyzji dotyczących spraw personalnych i bieżącej organizacji pracy

w Centrum Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego im. Andrzeja GRUBBY w
Gdańsku – przyjęta 9-0-1.
13. Analiza sytuacji w pionie szkolenia kadr narodowych w kategoriach młodzieżowych.
Po przeprowadzeniu analizy sytuacji w pionie szkolenia kadr narodowych w
kategoriach młodzieżowych, Zarząd PZTS podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na
trenera kadr narodowych kadetek i kadetów z terminem zgłaszania ofert do dnia 15
grudnia 2017 roku.
14. Informacja o warunkach umowy sponsoringu z firmą Energa S.A.
Prezes Zarządu PZTS Pan Dariusz SZUMACHER przedstawił szczegóły umów
sponsoringowych z firmą Energa S.A. i Pocztą Polską S.A.
15. Zmiany w punktacji tenisa stołowego w Systemie Sportu Młodzieżowego, skutkujące
koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie Rozgrywek PZTS na sezon
2017/2018 i 2018/2019.
Członkowie Zarządu PZTS Pan Tadeusz NOWAK i Pan Piotr ANCHIM przedstawili
szczegóły (załącznik nr 1) przełomowych zmian w punktacji Systemu Sportu
Młodzieżowego, które zostały wypracowane w toku spotkań z przedstawicielami
Instytutu Sportu, a które spowodują zwiększenie środków finansowych
przeznaczonych na naszą dyscyplinę.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 208/Z/2017 w sprawie przyjęcia kierunkowych
zmian w Regulaminie Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon
2017/2018 i 2018/2019 wynikających ze zmian w punktacji Systemu Sportu
Młodzieżowego - przyjęta 9-0-0.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulamin Członka Kadry Narodowej
PZTS.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 209/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia Regulamin
Członka Kadry Narodowej PZTS - przyjęta 8-0-0.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Pełnomocnika Zarządu ds. Sportu
Młodzieżowego.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 210/Z/2017 w sprawie likwidacji funkcji
Pełnomocnika Zarządu ds. Sportu Młodzieżowego - przyjęta 8-0-0.
18. Podsumowanie zawodów międzynarodowych 2017 ITTF Challenge, Polish Open – 48 października 2017 roku, Częstochowa oraz Narodowego Dnia Tenisa Stołowego 4-21 października 2017 roku, Warszawa.
Prezes Zarządu PZTS Pan Dariusz SZUMACHER przedstawił wyniki finansowe
organizacji zawodów międzynarodowych 2017 ITTF Challenge, Polish Open – 4-8
października 2017 roku), Częstochowa (wynik finansowy +104 717,45 zł) oraz
ocenę organizacji Narodowego Dnia Tenisa Stołowego - 4-21 października 2017
roku, Warszawa.

Prezes Zarządu PZTS Pan Dariusz SZUMACHER poinformował o wstępnych
przymiarkach dotyczących organizacji zawodów międzynarodowych 2018 ITTF
Challenge, Polish Open w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania odznaczeń działaczom tenisa stołowego.
Na podstawie wniosków wojewódzkich związków tenisa stołowego, Zarząd PZTS
podjął uchwałę nr 211/Z/2017 w sprawie przyznania odznaczeń działaczom tenisa
stołowego:
 Złoty Krzyż Zasługi: Waldemar CHĄDZYŃSKI,
 Srebrna Odznaka PZTS: Krzysztof DEUTSCH i Wiesław GLAPKA,
 Brązowa Odznaka PZTS: Tomasz DORSZ, Dominik JANKOWIAK, Sławomir
JANKOWIAK i Janusz PAWLAK
- przyjęta 10-0-0
20. Uzupełnienie kalendarza zawodów sportowych PZTS na sezon 2017/2018.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 212/Z/2017 w sprawie uzupełnienia kalendarza
zawodów sportowych PZTS na sezon 2017/2018 poprzez zatwierdzenie terminów
kolejek 2. rundy fazy zasadniczej i fazy play-off w rozgrywkach drużynowych LOTTO
Superligi mężczyzn i 1. Ligi kobiet i mężczyzn, z jednoczesnym przekazaniem do
Prezydium PZTS sprawy ustalenia terminów kolejek 2. rundy fazy zasadniczej i fazy
play-off w ekstraklasie kobiet - przyjęta 10-0-0.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania zawodnikowi Samuelowi KULCZYCKIEMU
nagrody finansowej za zdobycie brązowego medalu w grze pojedynczej kadetów
podczas Mistrzostw Europy Kadetów – 14-23 lipca 2017 roku, Guimaraes,
Portugalia.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 213/Z/2017 w sprawie przyznania zawodnikowi
Samuelowi KULCZYCKIEMU nagrody finansowej w wysokości 3 000,00 zł za
zdobycie brązowego medalu w grze pojedynczej kadetów podczas Mistrzostw
Europy Kadetów – 14-23 lipca 2017 roku, Guimaraes, Portugalia - przyjęta 9-0-1.
22. Sprawy różne:
0) Radca Prawny Pan Konrad BUCZYŁO przedstawił szczegółowe informacje na
temat zmian w ustawie o sporcie i spraw sądowych PZTS,
1) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przejęcia miejsca w ekstraklasie
kobiet przez KSTS WARMIA Lidzbark Warmiński,
W związku z pismem z dnia 31 października 2017 roku klubu sportowego
KSTS WARMIA Lidzbark Warmiński oraz pozytywną decyzją Wydziału
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Zarząd Polskiego Związku
Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr 214/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia
decyzji Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w sprawie
wyrażenia zgody na przekazanie przez klub sportowy LUKS WARMIA Lidzbark
Warmiński miejsca w rozgrywkach drużynowych ekstraklasy kobiet na rzecz
klubu sportowego KSTS WARMIA Lidzbark Warmiński, pod warunkiem
wniesienia na rzecz Polskiego Związku Tenisa Stołowego opłaty za przejęcie
miejsca w ekstraklasie kobiet w wysokości 10.000 zł oraz opłat transferowych

w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury - 6 głosów za, 0 głosów przeciw, 1
głos wstrzymujący się.
2) prośba z dnia 28 sierpnia 2017 roku Kolegium Sędziów Wielkopolskiego
Związku Tenisa Stołowego w sprawie nadania klasy związkowej sędziom z
województwa
wielkopolskiego:
Joannie
SPYCHAŁA
i
Andrzejowi
WAWRZYNIAKOWI oraz województwa opolskiego: Marii KAŁA, Zdzisławowi
KLESZCZOWI, Jakubowi CYNDERA, Wojciechowi GABOROWI, Krzesimirowi
KLESZCZOWI i Ireneuszowi WODNIAKOWI,
uchwała podjęta w następnym punkcie,
3) prośba z dnia 25 września 2017 roku Zarządu Lubelskiego Okręgowego
Związku Tenisa Stołowego i Kolegium Sędziów Lubelskiego Okręgowego
Związku Tenisa Stołowego w sprawie nadania klasy związkowej sędziemu
Andrzejowi KOŁODZIEJOWI,
Na podstawie wniosków wojewódzkich związków tenisa stołowego, Zarząd
PZTS podjął uchwałę nr 215/Z/2017 w sprawie nadania klasy związkowej
następującym sędziom:
 województwo wielkopolskie: Joanna SPYCHAŁA i Andrzej WAWRZYNIAK,
 województwo opolskie: Maria KAŁA, Zdzisław KLESZCZ, Jakub CYNDERA,
Wojciech GABOR, Krzesimir KLESZCZ i Ireneusz WODNIAK,
 z województwa lubelskiego Andrzej KOŁODZIEJ
- przyjęta 7-0-0,
4) podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej współpracy PZTS z firmami
bukmacherskimi w zakresie udzielenia zezwolenia na wykorzystywanie
wyników zawodów tenisa stołowego organizowanych przez PZTS.
Zarząd PZTS podjął decyzję o upoważnieniu Wiceprezesa Zarządu PZTS ds.
Organizacyjnych Pana Sebastiana JAGIEŁOWICZA do prowadzenia rozmów z
firmami bukmacherskimi (w tym z firmą STS) w zakresie udzielenia zezwolenia
na wykorzystywanie wyników zawodów tenisa stołowego organizowanych
przez PZTS.
5) podjęcie decyzji w sprawie dużej liczby walkowerów podczas zawodów 1 Grand
Prix Seniorek i Seniorów – 27-29 października 2017 roku, Gdańsk,
W związku z dużą liczbą walkowerów podczas zawodów 1 Grand Prix
Seniorek i Seniorów – 27-29 października 2017 roku, Gdańsk, Zarząd PZTS
zobowiązał Wydział Rozgrywek PZTS do bezwzględnego przestrzegania
przepisów Regulaminu Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon
2017/2018 i 2018/2019 w tym pkt. 8.1.15.3:
„Zawodniczki, zawodnicy lub drużyny, którzy bez uzasadnionych przyczyn i bez
zgody Sędziego Głównego zrezygnują podczas zawodów z dalszego udziału w
turnieju nie będą sklasyfikowani.”
6) prośba z dnia 6 listopada 2017 roku klubu sportowego KS DEKORGLASS
Działdowo w sprawie przyznania punktów zawodnikowi Pawłowi

FERTIKOWSKIEMU z powodu nieobecności podczas zawodów 1 Grand Prix
Seniorek i Seniorów – 27-29 października 2017 roku, Gdańsk,
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 216/Z/2017 w sprawie odrzucenia prośby z
dnia 6 listopada 2017 roku klubu sportowego KS DEKORGLASS Działdowo w
sprawie przyznania punktów zawodnikowi Pawłowi FERTIKOWSKIEMU z
powodu nieobecności podczas zawodów 1 Grand Prix Seniorek i Seniorów – 2729 października 2017 roku, Gdańsk – przyjęta 7-0-0,
7) prośba z dnia 7 listopada 2017 roku klubu sportowego UKS VILLA VERDE
OLESNO i Tarnowskiego Związku Tenisa Stołowego o udzielenie zgody na udział
zawodników Łukasza NADOLSKIEGO, Rafała TATARCZUCHA i Daniela LISA w
turnieju eliminacyjnym 2 Grand Prix Polski Seniorów,
Z uwagi na przyjęcie uchwał dotyczących zmian w Regulaminu Rozgrywek
Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2017/2018 i 2018/2019, Zarzad
PZTS nie podjął żadnej decyzji w sprawie prośby z dnia 7 listopada 2017 roku
klubu sportowego UKS VILLA VERDE OLESNO i Tarnowskiego Związku Tenisa
Stołowego o udzielenie zgody na udział zawodników Łukasza NADOLSKIEGO,
Rafała TATARCZUCHA i Daniela LISA w turnieju eliminacyjnym 2 Grand Prix
Polski Seniorów,
8) podjęcie decyzji w sprawie rozliczeń finansowych pomiędzy PZTS a
zawodnikiem Wang ZENG YI,
Zarząd PZTS podjął decyzję w sprawie ostatecznego ustalenia stanu rozliczeń
finansowych pomiędzy PZTS a zawodnikiem Wang ZENG YI na kwotę 4 500 zł
na rzecz PZTS,
9) prośby z dnia 5 września 2017 roku zawodnika Fimy BORYSA – Prezesa
Honorowego Izraelskiego Związku Tenisa Stołowego o wyrażenie zgody na
udział w Mistrzostwach Polski Weteranów bez wymaganej liczby startów w
zawodach Grand Prix Polski Weteranów,
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 217/Z/2017 w sprawie przyjęcia prośby z
dnia 5 września 2017 roku zawodnika Fimy BORYSA – Prezesa Honorowego
Izraelskiego Związku Tenisa Stołowego o wyrażenie zgody na udział w
Mistrzostwach Polski Weteranów bez wymaganej liczby startów w zawodach
Grand Prix Polski Weteranów – przyjęta 6-0-0,
10) prośby zawodniczek Doroty BUCŁAW, Kamili LIZAK oraz zawodników Krystiana
ĆWIKLIŃSKIEGO, Mariusza CZERWIŃSKIEGO i Damiana WINNICKIEGO o
dopuszczenie do udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Osób
Niepełnosprawnych bez wymaganej liczby startów w zawodach Grand Prix
Polski Osób Niepełnosprawnych,
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 218/Z/2017 w sprawie przyjęcia prośby
zawodniczek Doroty BUCŁAW, Kamili LIZAK oraz zawodników Krystiana
ĆWIKLIŃSKIEGO, Mariusza CZERWIŃSKIEGO i Damiana WINNICKIEGO o
dopuszczenie do udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Osób
Niepełnosprawnych bez wymaganej liczby startów w zawodach Grand Prix
Polski Osób Niepełnosprawnych – przyjęta 5-0-2,

11) prośba z dnia 23 października 2017 roku klubu sportowego UKS SMECZ Konin
w sprawie wyjaśnienia przejścia zawodnika Dawida MIKUŁY do klubu
sportowego KS GÓRNIK Kłodawa,
W związku z brakiem wystarczających dowodów, Zarząd PZTS nie podjął
żadnej decyzji w sprawie prośby z dnia 23 października 2017 roku klubu
sportowego UKS SMECZ Konin w sprawie wyjaśnienia przejścia zawodnika
Dawida MIKUŁY do klubu sportowego KS GÓRNIK Kłodawa,
12) wniosek z dnia 11 października 2017 roku klubu sportowego UKSTS ÓSEMKA
Białystok o wycofanie licencji okresowej zawodniczki Dominiki GILEWSKIEJ w
związku z brakiem opłacenia pełnej opłaty ryczałtowej za wyszkolenie
zawodniczki przez klub sportowy MKS JEDYNKA Łódź,
Zarząd PZTS podjął decyzję o skierowaniu do klubu sportowego MKS
JEDYNKA Łódź pisma w sprawie uregulowanie należności w pełnej wysokości w
terminie 14 dni,
13) prośba z dnia 13 września 2017 roku klubu sportowego UKS KRÓLEWSKI BIECZ
w Bieczu o interwencję w sprawie udziału drużyny w rozgrywkach V ligi
małopolskiej,
Zarząd PZTS podjął decyzję o skierowaniu do Wydziału Rozgrywek
Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego pisma w sprawie prośby
o udzielenie wyjaśnień dotyczących udziału drużyny klubu sportowego UKS
KRÓLEWSKI BIECZ w Bieczu w rozgrywkach V ligi małopolskiej,
14) wniosek o „kasację” i ponowne rozpatrzenie z dnia 26 października 2017 roku
od decyzji z dnia 20 października 2017 roku Prezesa Zarządu PZTS o odrzuceniu
odwołania klubu sportowego LKS POLONIA Wilczkowice od decyzji Wydziału
Rozgrywek PZTS w sprawie odmowy nadania licencji,
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 219/Z/2017 w sprawie odrzucenia wniosku
o „kasację” i ponowne rozpatrzenie z dnia 26 października 2017 roku od decyzji
z dnia 20 października 2017 roku Prezesa Zarządu PZTS o odrzuceniu
odwołania klubu sportowego LKS POLONIA Wilczkowice od decyzji Wydziału
Rozgrywek PZTS w sprawie odmowy nadania licencji – przyjęta 6-0-0,
15) prośba z dnia 7 listopada 2017 roku o przesłanie uzasadnienia decyzji z dnia 20
października 2017 roku Prezesa Zarządu PZTS o odrzuceniu odwołania klubu
sportowego TTS Trzemeszno od decyzji Wydziału Rozgrywek PZTS w sprawie
odmowy nadania licencji,
Zarząd PZTS podjął decyzję o zobligowania Radcy Prawnego Pana Konrada
BUCZYŁO do udzielenia wyjaśnień klubowi sportowemu TTS Trzemeszno,
16) odwołanie z dnia 24 października 2017 roku klubu sportowego PKS WALUŚ
Konopiska od decyzji Wydziału Rozgrywek PZTS w sprawie odmowy nadania
licencji,
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 220/Z/2017 w sprawie odrzucenia
odwołania z dnia 24 października 2017 roku klubu sportowego PKS WALUŚ
Konopiska od decyzji Wydziału Rozgrywek PZTS w sprawie odmowy nadania
licencji - przyjęta 6-0-0,

17) odwołanie z dnia 26 października 2017 roku klubu sportowego LKS DarowiceKoniuszki od decyzji Wydziału Rozgrywek PZTS w sprawie odmowy nadania
licencji,
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 221/Z/2017 w sprawie odrzucenia
odwołania z dnia 26 października 2017 roku klubu sportowego LKS DarowiceKoniuszki od decyzji Wydziału Rozgrywek PZTS w sprawie odmowy nadania
licencji - przyjęta 6-0-0,
18) odwołanie z dnia 3 października 2017 roku klubu sportowego LKS Turze Pole
od decyzji Wydziału Rozgrywek PZTS w sprawie odmowy nadania licencji,
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 222/Z/2017 w sprawie odrzucenia
odwołania z dnia 3 października 2017 roku klubu sportowego LKS Turze Pole
od decyzji Wydziału Rozgrywek PZTS w sprawie odmowy nadania licencji przyjęta 6-0-0,
19) prośba z dnia 10 listopada 2017 roku Dyrekcji Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze dotycząca wyrażenia przez
PZTS opinii w sprawie utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego,
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 223/Z/2017 w sprawie przyjęcia prośby z
dnia 10 listopada 2017 roku Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Sportowych w Zielonej Górze dotycząca wyrażenia przez PZTS opinii w sprawie
utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego - przyjęta 6-0-0,
20) prośba z dnia 10 listopada 2017 roku Dyrekcji Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze dotycząca wyrażenia przez
PZTS opinii w sprawie poprawy modernizacji infrastruktury sportowej,
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 224/Z/2017 w sprawie przyjęcia prośby z
dnia 10 listopada 2017 roku Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Sportowych w Zielonej Górze dotycząca wyrażenia przez PZTS opinii w sprawie
poprawy modernizacji infrastruktury sportowej - przyjęta 6-0-0,
21) prośba o oficjalne poparcie kandydatury KU AZS Politechniki Łódzkiej dla
organizacji Igrzysk Studenckich EUSA Games w 2022 lub 2024 roku,
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 225/Z/2017 w sprawie przyjęcia prośby o
oficjalne poparcie kandydatury KU AZS Politechniki Łódzkiej dla organizacji
Igrzysk Studenckich EUSA Games w 2022 lub 2024 roku - przyjęta 6-0-0,
22) sprawa zmiany przynależności klubowych przez zawodniczki Zuzannę NICIAK i
Martę HOLAK,
Zarząd PZTS podjął decyzję o wystąpienie do przedstawiciela klubu
sportowego LTSR Buczek Pana Longina WRÓBLA, o przedstawienie kopii
dokumentów finansowych, bo bez tego Zarząd nie ma podstaw do
podejmowania jakichkolwiek działań w tym zakresie,

23) wniosek z dnia 13 listopada 2017 roku klubu sportowego IKRTS w Józefowie „o
prawne i w duchu sportowym rozstrzygnięcie sporu”,
uchwała podjęta w pkt 5 porządku posiedzenia
24) pismo z dnia 19
niepełnosprawnych.

października

2017

roku

klubów

sportu

osób

Zarząd przyjął do wiadomości pismo z dnia 19 października 2017 roku
klubów sportu osób niepełnosprawnych,
25) wniosek z dnia 9 listopada 2017 roku klubu sportowego MLUKS DWÓJKA Rawa
Mazowiecka o przełożenie terminu meczu 1. ligi kobiet grupa południowa
pomiędzy drużynami MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka i KS GORCE Nowy
Targ na 17 grudnia 2017 roku o godz. 12:00,
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 226/Z/2017 w sprawie przyjęcia wniosku z
dnia 9 listopada 2017 roku klubu sportowego MLUKS DWÓJKA Rawa
Mazowiecka o przełożenie terminu meczu 1. ligi kobiet grupa południowa
pomiędzy drużynami MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka i KS GORCE Nowy
Targ na 17 grudnia 2017 roku o godz. 12:00 - przyjęta 6-0-0,
26)podjęcie uchwały w sprawie zmiany formy zatrudnienia trenerów w PZTS na
umowy cywilno-prawne,
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 227/Z/2017 w sprawie zmiany formy
zatrudnienia trenerów pracujących lub współpracujących z Polskim Związkiem
Tenisa Stołowego na umowy cywilno-prawne – przyjęta 6-0-0,
27)prośba z dnia 27 września 2017 roku klubu sportowego PKS POLONIA
BIAŁOGON Kielce (które wpłynęło drogą elektroniczną do Prezesa Zarządu
PZTS w dniu 14 listopada 2017 roku) o wyjaśnienia i podjęcia decyzji przez
Prezesa Zarządu PZTS w sprawie zawodnika Marcina STĘPNIA.
Zarząd Zarząd PZTS stojąc na stanowisku, iż rozgrywki 2. ligi mężczyzn w
strefie III grupie V w województwach łódzkim i świętokrzyskim rozgrywane są
oddzielnie, a także w związku z nadaniem licencji okresowej S nr 08788
zawodnikowi Marcinowi STĘPNIOWI w dniu 12 września 2017 roku, na
podstawie pkt 3.5.1.1.4 Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2017/2018 i
2018/2019 Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 228/Z/2017 w sprawie odrzucenia
prośby z dnia 27 września 2017 roku klubu sportowego PKS POLONIA
BIAŁOGON Kielce o umożliwienie gry w rozgrywkach 2. ligi mężczyzn w strefie
III grupie V w województwie świętokrzyskim zawodnikowi Marcinowi
STĘPNIOWI - przyjęta 6-0-0.
23. Zamknięcie 10. posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
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