
 
 

14. POSIEDZENIE ZARZĄDU 
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

12 maja 2018 roku godz. 11:00, Warszawa 
 

protokół 

1. Otwarcie posiedzenia.  

Prezes Zarządu PZTS Dariusz SZUMACHER przywitał obecnych łącznie 7 członków 
Zarządu PZTS oraz zaproszonych gości. 

2. Potwierdzenie ważności obrad. 

Prezes Zarządu PZTS Dariusz SZUMACHER potwierdził ważność obrad 
i zapowiedział realizację zapisu audiofonicznego posiedzenia. Nikt z obecnych członków 
Zarządu PZTS nie wniósł sprzeciwu. 

Zarząd PZTS podjął decyzję w sprawie wyboru Dariusza SZUMACHERA na 
prowadzącego 14. posiedzenie Zarządu – decyzja podjęta 7-0-0. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

 Zarząd PZTS przyjął zaproponowany porządek obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS i 
Prezydium Zarządu PZTS w okresie od dnia 1. marca 2018r. 

Zarząd PZTS zatwierdził uchwałą nr 262/Z/2018, uchwałę Prezydium Zarządu 
PZTS nr 30/PZ/2018 w sprawie przyznania nagród finansowych za zdobycie medali 
Młodzieżowych Mistrzostw Europy w wysokości: 

złoty medal w deblu – 3000 zł (brutto) 

srebrny medal w deblu – 2000 zł (brutto) 

brązowy medal w singlu – 5000 zł (brutto). 

- uchwała przyjęta 7-0-0 

Zarząd PZTS zatwierdził uchwałą nr 263/Z/2018, uchwałę Prezydium Zarządu 
PZTS nr 31/PZ/2018 w sprawie usunięcia z kadry seniorów Roberta Florasa i 
powołanie w jego miejsce Pawła Fertikowskiego - uchwała przyjęta 7-0-0 

Jednocześnie Zarząd PZTS zwrócił uwagę na konieczność ustalenia pewnych zasad 
w przypadku kadrowiczów, uznając sytuacje jaka miała miejsce w związku z rezygnacją 
Roberta Florasa za niedopuszczalną. 

5. Omówienie zmian w statucie, przygotowanie spotkania z prezesami WZTS. 



Zarząd PZTS razem z radcą prawnym Konradem Buczyło omówił zmiany w statucie. 
Projekt nowego statuty został wysłany do konsultacji do MSiT. 

6. Zachowanie Artura Daniela na MPJ w Krośnie. 

Zarząd PZTS omówił sytuację związaną z nagannym zachowaniem Artura Daniela 
podczas MPJ w Krośnie, ostatecznie sprawa została przekazana Komisji Dyscyplinarnej. 

7. Wyjaśnienie udziału zawodniczek Marty Holak i Zuzanny Niciak w MPK w 
Luboniu. 

Przemysław Żak przedstawił powstałą sytuacje. Rodzice postanowili zmienić 
klub zawodniczkom. Nowy klub, mimo, iż powinien, nie zapłacił ekwiwalentu. Aktualnie 
w klubie z Buczka trwa postępowanie kontrolne prowadzone przez starostwo.   

W związku z powyższym Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 264/Z/2018 o 
następującej treści: 

Działając na podstawie § 25 pkt 1 Statutu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 
Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podejmuje uchwałę następującej treści: 

zobowiązuje się klub MKS „Jedynka” Łódź do wpłaty kwoty wynikającej z tabeli opłat 
transferowych w związku ze zmianą barw klubowych zawodniczek: Zuzanny Niciak i 
Marty Holak w terminie 14. dni od doręczenia  niniejsze decyzji na konto PZTS.  

Kwota zostanie przekazana klubowi LTSR Buczek po zakończeniu postępowania 
kontrolnego prowadzonego przez starostwo - uchwała przyjęta 8-0-0  

Do posiedzenia dołączył Zbigniew Leszczyński 

8. Sprawy organizacyjne biura Związku. 

Omówiono sprawy związane z pracą biura. Pan Prezes Dariusz Szumacher 
przedstawił aktualny efekt poszukiwań osoby na  stanowisko głównego księgowego. Pan 
Kamil Dziukiewicz odniósł się do nieobecności w biurze pracowników Olgi Polakowskiej 
i Dominiki Gomoła, uznając wskazaną sytuację za dramat. Podkreślił, że jedynym 
pracującym w biurze był wówczas Pan Jakub Otyś. Piotr Anchim postanowił pochwalić 
Pana Otysia.  

9. Poszerzenie kadry OSSM, LZS, ACSE  

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 265/Z/2018 w sprawie poszerzenia składu OSSM. 
Uchwale nadano następujące brzmienie: 

„Przyjęcie do kadry w ramach szkolenia w ośrodku LZS osób: Mateusz Rebke, 
Marcin Olszewski, Maciej Piszczatowski, Julia Jackowska i Julia Filipowicz.” - Wynik 
głosowania: 4-0-2 

10. Prezentacja regulaminu rozgrywek oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
regulaminu rozgrywek na rok 2018-2019. 

Przedyskutowano zaproponowane zmiany, jednakże nie podjęto żadnej decyzji w 
sprawie nowego regulaminu. Zarząd zwrócił uwagę na konieczność doszkalania 
trenerów. 



11. Omówienie sytuacji w kadrach seniorskich w odniesieniu do DMŚ oraz 
trenerzy kadr Juniorów – omówienie sytuacji. 

 Omówiono sytuacje Kadr Narodowych oraz ich trenerów. Podczas dyskusji, Zarząd 
PZTS oraz Dyrektor Sportowy zauważyli konieczność zmian. 

12. Informacja na temat możliwości organizacji ME 2020 w Polsce. 

 Odbyła się dyskusja na temat organizacji ME 2020. 

13. Informacje na temat OOM w Luboniu. 

 Podsumowano Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży. 

14. Omówienie sytuacji z Programem Pingpongowe Marzenia. 

 Odbyto dyskusję na temat Programu Pingpongowe Marzenia. 

15. Dyskusja na temat powiększenia Superligi. 

 Odbyła się krótka dyskusja w sprawie powiększenia Superligi. 

16. Omówienie spraw wizerunkowych. 

 Łukasz Betański zaprezentował projekt nowej strony internetowej Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego. 

17. Zamknięcie 14. posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 


