17. POSIEDZENIE ZARZĄDU
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
22 października 2018 roku godz. 11:00, Warszawa
Protokół
1. Otwarcie posiedzenia.
Prezes Zarządu PZTS - Dariusz Szumacher, przywitał Członków Zarządu oraz
zaproszonych gości.
2. Potwierdzenie ważności obrad.
Prezes Zarządu PZTS potwierdził ważność obrad, na sali obecnych 6 Członków
Zarządu PZTS.
Na prowadzenie 17. Posiedzenia Zarządu PZTS wybrano Prezesa Zarządu PZTS.
Do protokołowania została powołana Pani Dominika Gomoła.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Prezes Zarządu PZTS przedstawił projekt porządku obrad, który po wprowadzeniu
zmian kolejności omawianych kwestii, przybrał następujące brzmienie:
I.

Otwarcie posiedzenia.

II.

Potwierdzenie ważności obrad.

III.

Przyjęcie porządku obrad.

IV.

Przyjęcie protokołu z 16 posiedzenia Zarządu PZTS.

V.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS
oraz Prezydium Zarządu PZTS, w okresie od dnia 20 lipca 2018 roku.

VI.

Omówienie wniosków podjętych na Sprawozdawczym Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego:

VII.

Zmiany

w

Regulaminie

Rozgrywek

odnośnie

sportu

Osób

Niepełnosprawnych.
VIII.

Zatwierdzenie korekty do Regulaminu Rozgrywek.

IX.

Omówienie spraw organizacyjnych pracy biura i ciał doradczych (w tym
obsługa komputerowa – stawki + zwrot kosztów dojazdu).
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X.

Omówienie sytuacji Weteranów oraz wprowadzenie zmian do regulaminu
rozgrywek odnośnie systemu rozgrywania GPP i MP w kat. Weteranów.

XI.

Powołanie Komitetu Honorowego organizującego Mistrzostwa Europy 2020.

XII.

Prośba w sprawie wyrażenia zgody na grę Julii Girulskiej w lidze norweskiej.

XIII.

Prośba o nieodpłatne przekazanie stołów do LKS ODRA Głoska.

XIV.

Skarga Opolskiego Związku Tenisa Stołowego.

XV.

Skarga na prowadzenie meczu nr 507 (dopisanie nieobecnego sędziego
liczącego do protokołu meczowego).

XVI.

Program Pingpongowe Marzenia z PSE – informacja.

XVII.

Pingpongowy PGE Narodowy- podsumowanie imprezy.

XVIII. Ustalenie systemu delegowania na imprezy sportowe członków Zarządu PZTS.
XIX.

Wnioski o odznaczenia.

XX.

Sprawy szkoleniowe

XXI.

Sprawy inne.

XXII.

Zamknięcie zgromadzenia.

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 292/Z/2018 w sprawie przyjęcia zaproponowanego
porządku obrad – uchwałę przyjęto 6-0-0.
4. Przyjęcie protokołu z 16. posiedzenia Zarządu PZTS.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 293/Z/2018 w sprawie przyjęcia protokołu
z 16. Posiedzenia Zarządu PZTS – uchwałę podjęto 6-0-0.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS
oraz Prezydium Zarządu PZTS, w okresie od dnia 20 lipca 2018 roku.
Zarząd PZTS zatwierdził decyzję Prezesa Zarządu PZTS nr 14/PR/2018
z 16 sierpnia 2018 roku – w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania uprawnień
sędziowskich do 4 września 2018 roku dla sędziów, których licencje wygasają
31 sierpnia 2018 roku uchwałą nr 294/Z/2018 – uchwałę podjęto 6-0-0.
Zarząd PZTS uchwałą nr 295/Z/2018, zatwierdził uchwałę Prezydium Zarządu
PZTS nr 35/PZ/2018 z 26 lipca 2018 roku – w sprawie przyznania nagród
finansowych za wyniki podczas MEJiK – uchwałę podjęto 6-0-0.
Zarząd PZTS zatwierdził uchwałą nr 296/Z/2018, uchwałę Prezydium Zarządu
PZTS nr 36/PZ/2018 z 3 września 2018 roku – w sprawie zmiany na stanowisku
trenera kadry Narodowej Seniorek – uchwałę podjęto 6-0-0.
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6. Omówienie wniosków podjętych na Sprawozdawczym Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
Prezes

Zarządu

PZTS

zaprezentował

wnioski

podjęte

przez

Delegatów

na Sprawozdawczym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku
Tenisa Stołowego 30 czerwca 2018 roku. Każdy z nich został po krótce omówiony.
1) Wniosek o powołanie Komisji Zmian Strategicznych w Regulaminie z jednoczesnym
zobowiązaniem zakończenia pracy do końca listopada 2018 roku.
- Omówiono kwestię powołania Komisji Zmian Strategicznych w Regulaminie
Rozgrywek. Na przewodniczącego tej komisji powołano zgodnie, z propozycją Prezes
Zarządu, pana Stefana Dryszela. Ponadto, zgodnie z wolą delegatów, w komisji znaleźli
się panowie:
• Kazimierz Skrzypek,
• Tadeusz Szydłowski,
• Janusz Błażejewicz,
• Zdzisław Tolksdorf,
• Zbigniew Nęcek.
Do Komisji Zarząd zaproponował również swoich przedstawicieli:
• Tadeusza Nowaka,
• Zbigniewa Leszczyńskiego,
• Piotra Anchima,
• Kamila Dzukiewicza,
• Artura Domańskiego.
Marek Zalewki zaproponował, by również Wydział Rozgrywek wskazał swojego
przedstawiciela.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 297/Z/2018 w sprawie powołania Komisji
Zmian

Strategicznych

w

Regulaminie

Rozgrywek

w

powyższym

składzie

– uchwałę podjęto 6-0-0.
2) Wniosek o kierowanie w przyszłości zapytań ofertowych do firm zagranicznych,
produkujących sprzęt sportowy.
- Został wprowadzony w życie.
3) Wniosek o zamieszczanie publikacji z realizacji wniosków i uchwał podjętych
na Walnym Zgromadzeniu.
- Dostępny w protokole z Posiedzenia Zarządu PZTS.
4) Wniosek o bieżące informacje o działaniach Zarządu
- Na stronie związku umieszczono wszystkie protokoły.
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5) Wniosek o opracowanie programów edukacyjnych, tematyki zajęć tenisa stołowego
dla wszystkich etapów nauczania zintegrowanego, szkoły podstawowej, szkoły
ponadpodstawowej, studiów wyższych.
- Pan Marek Zalewski zauważył, że związek dysponuje tego typu materiałami
oraz zaproponował by informację o nich przesłać do okręgów, jednocześnie
zobowiązując je do dalszego ich przekazania.
6) Wniosek o staranne przygotowywanie sprawozdań przygotowywanych na Walne
Zgromadzenia.
- Omówiono.
7) Wniosek o pozostawienie dotychczasowej liczby drużyn w ekstraklasie.
- Liczba drużyn w Ekstraklasie nie uległa zmianie.
8) Wniosek o organizację Ogólnopolskiego Turnieju Skrzatów imienia Dachowskiego.
- Niestety w tym roku nie uda się zorganizować takiej imprezy.
9) Wniosek o utrzymanie turniejów Grand Prix Juniorów w dotychczasowej formie
- Forma rozgrywania GPP nie uległa zmianie.
10) Wniosek o ustalenie limitu zawodników awansujących.
- Omówiono.
11) Wniosek o opracowanie regulaminów RODO i przekazanie ich do związków
okręgowych.
- Obecny na sali radca prawny obsługujący PZTS, zauważył, że w pewnym zakresie
związek dysponuję takimi materiałami. Zaproponował, że przejrzy je ponownie,
proponując, by udostępnić je okręgom. Przy okazji omawiania kwestii związanych
z RODO, pan Konrad Buczyło zauważył, że wszelkie regulaminy wymagają
indywidulanego podejścia do sprawy ze względu na indywidualność danych, którymi
operują poszczególne jednostki.
7. Zmiany

w

Regulaminie

Rozgrywek

odnośnie

sportu

Osób

Niepełnosprawnych.
Wydział Rozgrywek zaproponował zmianę sezonu dla osób niepełnosprawnych
na zgodny z pozostałą częścią sezonu (jesień - wiosna). Zaproponowaną zmianę przyjęto
uchwałą nr 298/Z/2018 - uchwałę podjęto 6-0-0. Jednocześnie Wydział Rozgrywek
został zobowiązany do opracowania systemu wdrażania zmian, który ma zostać
zatwierdzony przez Zarząd.
Przy okazji Propozycji zmian w Regulaminie Rozgrywek, w części dotyczącej sportu
osób niepełnosprawnych, omówiono sytuację zawodników w PZTS. W tym
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zaproponowano podział na kadry A i B – kryterium w opracowaniu. Pan Marek Zalewski
zwrócił uwagę na konieczność wsparcia szkolenia kadrowiczów w klubach (kryterium
tego wsparcia również jest w opracowaniu). W nadchodzącym roku związek zamierza
starać się o zwiększenie dotacji dla klubów zajmujących się sportem osób
niepełnosprawnych.
Pan Andrzej Ochal został powołany na trenera koordynatora Kadry Narodowej Osób
Niepełnosprawnych.
Obrady opuścił pan Piotr Anchim. Do obrad dołączyli panowie Kamil Dziukiewicz
oraz Grzegorz Kielar.
8. Zatwierdzenie korekty do Regulaminu Rozgrywek.
Wydział Rozgrywek zaproponował korektę do aktualnego Regulaminu Rozgrywek.
W pkt. 15.2.12. Zaproponowano zapis: Zawodniczka lub zawodnik, którzy nie wystąpili
w eliminacjach wojewódzkich GPP z uwagi na stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem
lekarskim bądź ze względu na kolizję terminu z Mistrzostwami Polski albo GPP w innej
kategorii wiekowej (nie dotyczy zawodów weteranów i osób niepełnosprawnych),
otrzymają na wniosek złożony do WZTS albo PZTS najpóźniej w dniu zakończenia
zawodów GPP w tej kategorii wiekowej, średnią liczbę punktów zdobytych podczas
2 ostatnich turniejów wojewódzkich. Po szerokiej dyskusji oraz analizie interpretacyjnej
wskazanego przepisu finalny zapis nabrał brzmienie: 15.2.12. Zawodniczka lub zawodnik,
którzy nie wystąpili w eliminacjach wojewódzkich GPP z uwagi na stan zdrowia
potwierdzony zaświadczeniem lekarskim bądź ze względu na kolizję terminu
z Mistrzostwami Polski albo GPP w innej kategorii wiekowej (nie dotyczy zawodów
weteranów i osób niepełnosprawnych), otrzymają na wniosek złożony do PZTS najpóźniej
w dniu zakończenia zawodów GPP w tej kategorii wiekowej, średnią liczbę punktów
zdobytych podczas 2 ostatnich turniejów wojewódzkich. Zaproponowaną zmianę przyjęto
uchwałą nr 299/Z/2018 – uchwałę podjęto 7-0-0.
Wydział Rozgrywek zaproponował również wpisanie puli nagród rzeczowych
na turnieje z cyklu GPP Żaków, Młodzików, Kadetów i Juniorów w wysokości 2000 zł.
Zarząd odrzucił tę propozycję, zauważając, że wartość nagród zapewnianych przez PZTS
przewyższa wskazana kwotę.
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9. Omówienie spraw organizacyjnych pracy biura i ciał doradczych.
Omówiono sprawy związane z pracą biura PZTS.
Członkowie Zarząd po raz kolejny zawrócili uwagę na napływające zastrzeżenia
dotyczące

działalność

Kolegium

Sędziów.

Uznali

za

konieczne

spotkania

się z przewodniczącym Kolegium Sędziów celem omówienia spraw sędziowskich.
Spotkanie zorganizuje i rozmowę przeprowadzi Prezes zarządu
Zaproponowano wynagrodzenie dla obsługi komputerowej na poziomie 200 zł
brutto za dzień pracy oraz rozliczanie kosztów przejazdu na zasadach sędziowskich
(bilety bądź kilometrówka w kwocie 0,7 zł x 1 km).
10. Omówienie sytuacji Weteranów oraz wprowadzenie zmian do regulaminu
rozgrywek odnośnie systemu rozgrywania GPP i MP w kat. Weteranów.
Sytuację weteranów na forum Zarządu przedstawił Przewodniczący Rady
Weteranów pan Adam Hnyda. Rozmowy rozpoczęto od propozycji umocowania Rady
Weteranów w strukturze organizacyjnej związku. Prezas Zarządu wspomniał
o problemie jaki można spotkać wśród części zawodników oraz zaznaczył, że takie
sytuacje są niedopuszczalne. Jednocześnie pan Dariusz Szumacher zauważył, że Zarząd
nie może samodzielnie wprowadzić takiej zmiany, toteż finalnie temat umocowania
Rady weteranów w strukturze związku został zawieszony do najbliższego Walnego.
Ponadto, Przewodniczący zwrócił uwagę na niezadowolenie, jakie powstało w związku
ze zmianą w regulaminie (wykreślenie turnieju pocieszenia) oraz zaznaczył jak słabiej
jakości są nagrody na turniejach weteranów. Jedną z propozycji oszczędności, celem
poprawy jakości nagród, według Pana Adama może być ograniczenie obsługi
sędziowskiej tylko do meczy niedzielnych bądź sobotnich finałów. Kolejną z propozycji
zmian było skrócenie terminu zgłoszeń ze środy do poniedziałku oraz rozgrywanie
turnieju w kategoriach, gdzie startuję do 14 zawodników jednego dnia.
Po wysłuchaniu przemowy Przewodniczącego, poddano dyskusji jego propozycje.
Finalnie Zarząd PZTS postanowił, że Rada Weteranów powinna sama stworzyć projekt
regulaminu, który po zatwierdzeniu przez Wydział Rozgrywek oraz Zarząd PZTS, stanie
się integralną częścią Regulaminu Rozgrywek.
11. Powołanie Komitetu Honorowego organizującego Mistrzostwa Europy
2020.
Zarząd PZTS wstępnie pochylił się nad kwestią konieczności powołania Komitetu
Honorowego organizującego Mistrzostwa Europy 2020 w Warszawie. Uchwałą
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nr 300/Z/2018 na przewodniczącego Komitetu Honorowego Mistrzostw Europy 2020
powołano Prezesa Zarządu PZTS - pana Dariusza Szumachera– uchwałę podjęto 6-0-1.
12. Prośba w sprawie wyrażenia zgody na grę Julii Girulskiej w lidze
norweskiej.
Po przedstawieniu wniosku Pana Roberta Girulskiego o dopuszczenie jego córki Julii
do gry w lidze norweskiej, Zarząd PZTS pochylił się nad jego zasadnością. Zgodnie
z Regulaminem Rozgrywek prośba została odrzucona.
13. Prośba o nieodpłatne przekazanie stołów do LKS ODRA Głoska.
Członkowie Zarządu zgodnie stwierdzili, iż w tym momencie Związek nie może
pozwolić sobie na dystrybucję sprzętu ze względu na wciąż trwający sezon oraz
konieczność użytkowania stołów. Finalnie, decyzja w sprawie prośby klubu LKS ODRA
Głoska została odroczona w czasie do momentu, gdy PZTS rozpocznie proces oddawania
starego sprzętu sportowego, w tym stołów.
14. Skarga Opolskiego Związku Tenisa Stołowego.
Członkowie Zarządu PZTS zostali zaznajomieni ze skargą Pani Prezes Opolskiego
Związku Tenisa Stołowego na działalność Kolegium Sędziów oraz Pana Przemysława
Żaka, sprawa została omówiona, niemniej jej rozstrzygniecie zostało przesunięte
w czasie do momentu przeprowadzenia rozmowy z Przewodniczącym Kolegium
Sędziów.
15. Skarga na prowadzenie meczu nr 507 (dopisanie nieobecnego sędziego
liczącego do protokołu meczowego).
Sprawa została wstępnie omówiona przez Zarząd PZTS, jej rozstrzygnięcie będzie
miało miejsce dopiero po spotkaniu z Przewodniczącym Kolegium Sędziów.
16. Program Pingpongowe Marzenia z PSE – informacja.
Do omówienia programu został zaproszony pan Jakub Otyś, który zaprezentował
na forum Zarządu etap, na jakim aktualnie znajduję się. W tym roku, w ramach
programu, ma zostać przeprowadzona konsultacja szkoleniowa dla 50 osób, które
zostaną wyłowione z pośród 70 klubów na podstawie przeprowadzonych tam testów
sprawnościowych. W roku bieżącym, z pomocą MSiT oraz PSE, udało się zakupić oraz
rozdysponowywać stoły do gry pomiędzy 20 klubów wskazanych przez sponsora
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(na zasadzie dzierżawy). W 2019 roku jest plan podwoić kwotę z dotacji na projekt,
z czego 70 % ma trafić do kadry trenującej zawodników. Również środki na zakup
potrzebnego sprzętu mają zostać zwiększone.
Projekt został szeroko mówiony przez Zarząd. Pan Artur Domański zauważył,
że program ma pomóc w upowszechnianiu tenisa stołowego. Związek za jego pomocą
powinien próbować dotrzeć do jak największej liczby dzieci, wywodzących się z różnych
środowisk, zamieszkujących różne regiony kraju. Z masowości wyławia się uzdolnione
ruchowo dzieci do profesjonalnego uprawiania sportu. Musimy stać się konkurencyjni
w stosunku do innych dyscyplin.
przeprowadzenia

szkolenia

dla

Pan Tadeusz Nowak podkreślił konieczność
trenerów

tenisa

stołowego,

którzy

często

są nauczycielami W-F. Poruszone również kwestię kontroli realizacji projektu
w klubach.
W ramach Narodowej Strategii Rozwoju Tenisa Stołowego, w najbliższym czasie ma
zostać uruchomiony nowy projekt – „Do mistrzostwa z PSE”. Są to dwa turnieje, które
mają odbyć się w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Wiązownej (lokalizacja wskazana
przez PSE). Za główny cel imprez przyjęto popularyzacje dyscypliny.
Przy okazji omawiania projektu, członkowie zarządu zgodnie stwierdzili, że związek
musi rozpocząć realizację krótkich filmików odnośnie nauki techniki gry.
Prezes Zarządu PZTS, pan Dariusz Szumacher, w imieniu swoim oraz Zarządu,
podziękował za współprace dotychczasowej koordynatorce projektu – Marcie
Kapuścińskiej, która z końcem miesiąca odchodzi z pracy.
17. Pingpongowy PGE Narodowy- podsumowanie imprezy.
Do zaprezentowania podsumowania Pingpongowego PGE Narodowego, zaproszono
Pana Marcina Freja, który pokrótce streścił zasięgi medialne imprezy. Według danych
pozyskanych z Press Service informacje o imprezie mogły dotrzeć do ponad 5 milionów
osób, łączna liczba publikacji w mediach tradycyjnych wyniosła 133, wartość AVE
przekazu to prawie 600 000 zł. Wzmianki o Pingpongowym PGE Narodowym pojawiły
się m.in. w polsatsport.pl, expressbydgoski.pl, sport.onet.pl, Polskie Radio 24, Radio ZET,
TVP Sport i wiele innych. Największą aktywność mediów lokalnych odnotowano
w województwach kujawsko – pomorskim, mazowieckim i podlaskim. Największa
aktywność miała miejsce 1 września.
Łączna liczba publikacji w social mediach wyniosła 181, przekaz dotarł do prawie
200 000 osób, wartość AVE przekazu wyniosła ponad 26 000 zł.
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Na

forum

Zarządu

przedstawiono

szczegółowy

kosztorys

imprezy.

Po podsumowaniu wszystkich kosztów, zorganizowanie wydarzenia pochłonęło
446 253,63 zł, z czego 350 000 zł udało się pozyskać z MSiT, a pozostałą kwotę
od sponsorów.
18. Ustalenie systemu delegowania na imprezy sportowe członków Zarządu
PZTS.
Wiceprezes ds. organizacyjnych zaproponował, by imprezy typu GPP i MP zawsze
otwierał i zamykał Członek Zarządu. Zauważył konieczność stworzenie harmonogramu
wyjazdów na tego typu wydarzenia oraz ujednolicenie systemu rozliczania kosztów
związanych z takim wyjazdem.
19. Wnioski o odznaczenia.
Prezes Zarządu PZTS przedstawił listę osób, dla których wystąpiono o przyznanie
odznaczeń związkowych.
Uchwałą nr 301/Z/2018 przyznano odznaczenia dla działaczy z poniższych
okręgów:
z Pomorskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego dla państwa:
• Ewa Buga – brązowa,
• Leszek Orczykowski – brązowa,
• Piotr Pawlukiewicz – brązowa,
z Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego dla państwa:
• Zbigniew Rober Bortnowski – złota,
• Przemysław Specjalski – złota,
• Katarzyna Timoszek – złota,
• Tomasz Lubik – srebrna,
• Radosław Bartnowski – brązowa,
• Krzysztof Cisakowski – brązowa,
• Krzysztof Koszyk – brązowa,
• Michał Kowalski – brązowa,
• Jakub Mańdzij – brązowa,
• Jarosław Skiba – brązowa,
• Michał Wdowiak – brązowa,
z Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego dla pana:
• Zbigniew Chodkowski - złota odznaka.
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- uchwałę podjęto 7-0-0.
Zarząd PZTS poparł wniosek Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa
Stołowego o nadanie odznaki „Za zasługi dla sportu” dla państwa:
• Józefa Zająca– srebrna,
• Antoniego Wieczorka – srebrna,
• Sylwestra Edwarda Sokolnickiego – złota.
20. Sprawy szkoleniowe.
Dyrektor sportowy pokrótce przedstawił sprawy szkoleniowe. Omówiono kwestię
wyjazdu naszych reprezentantów na turniej Olimpic Hopes, który ma być finansowany
ze środków własnych PZTS – koszt udziału to 640 €. Na Węgrzech PZTS mają
reprezentować:
W kategorii kadetka:
• Zuzanna Pawelec,
• Emilia Skiba,
• Liliana Przybył.
W kategorii kadet:
• Marcel Błaszczyk,
• Alan Kulczycki,
• Dawid Jadam.
W najbliższym czasie zostaną wskazanie trenerzy na te wyjazd.
Członkowie Zarządu zapoznali się ze wstępnym harmonogram imprez sportowych
przewidzianych na 2019 rok zarówno w kategoriach kobiecych jak i męskich.
Pan Stefan Dryszel zapoznał Członków Zarządu z propozycją składu Kadr
Narodowych U-21 Kobiet i Mężczyzn oraz Juniorek i Juniorów. Ze względu na mocno
ograniczony czas zaproponowano, by głosowanie w tej sprawie odbyło się obiegowo,
propozycja została zaakceptowana.
21. Sprawy inne:
a) Odwołanie Magdaleny Olszewskiej od wyniku egzaminu sędziowskiego,
Pokrótce omówiono sprawę. Odwołanie zostało odrzucone.
b) Narodowa Strategia Rozwoju Tenisa Stołowego,
Omówiono.
c) Wniosek Ostródzianki Ostródy o cykliczność organizacji imprez GPP
Juniorów,
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Wniosek został omówiony. Zarząd przychylił się do niego pozytywnie, jednakże
warunkiem konicznym jest by klub zapewnił odpowiednie warunki techniczne oraz
finansowe do organizacji tego typu imprezy.
d) Opłaty transferowe – SKS 40,
Wniosek o umorzenie opłat transferowych został odrzucony.
22. Zamknięcie zgromadzenia.
Prezes Zarządu zamknął 17. Posiedzenie zarządu PZTS.

Protokół sporządziła
Dominika Gomoła
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