
 
6. POSIEDZENIE ZARZĄDU 

POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

4 marca 2017 roku godz. 15:00, Częstochowa 
 

protokół posiedzenia 
 
 

1. Otwarcie posiedzenia.  

Prezes Zarządu PZTS Dariusz SZUMACHER przywitał obecnych 10 członków 
Zarządu PZTS, 2 przedstawicieli Komisji Rewizyjnej 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 uchwałę nr 102/Z/2017 w sprawie wyboru Sebastiana 
JAGIEŁOWICZA na prowadzącego 6. posiedzenie Zarządu - uchwała przyjęta 10-0-0. 

 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 103/Z/2017 w sprawie przyjęcia porządku 
obrad - uchwała przyjęta 10-0-0. 

 

4. Przyjęcie protokołu z 5. posiedzenia Zarządu PZTS z dnia 3 lutego 2017 roku. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 104/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia 
protokołu 5. posiedzenia Zarządu PZTS z dnia 3 lutego 2017 roku - uchwała przyjęta 
9-0-1. 

 

5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS 
i Prezydium Zarządu PZTS w okresie od dnia 4 lutego 2017 roku: 

 

 Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 105/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały 
nr 001/PZ/2017 Prezydium Zarządu PZTS z dnia 16 lutego 2017 roku 
w sprawie dokooptowania Jakuba OTYSIA do składu komisji konkursowej 
w konkursie na wybór sponsora-partnera sprzętowego Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego na lata 2017-2020 - uchwała przyjęta 10-0-0. 

 Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 106/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały 
nr 002/PZ/2017 Prezydium Zarządu PZTS z dnia 16 lutego 2017 roku 
w sprawie organizacji zawodów ogólnopolskich 3. Grand Prix Polski Młodziczek 
i Młodzików w dniach 10-12 marca 2017 roku w Centrum Szkolenia im. 
Andrzeja GRUBBY w Gdańsku,  ul. Meissnera 3 - uchwała przyjęta 10-0-0. 



 Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 107/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały 
nr 003/PZ/2017 Prezydium Zarządu PZTS z dnia 20 lutego 2017 roku 
w sprawie upoważnienia Prezesa Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego 
Dariusza SZUMACHERA i Wiceprezesa Zarządu Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego ds. Organizacyjnych Sebastiana JAGIEŁOWICZA do podjęcia 
wszelkich niezbędnych działań w celu niezwłocznego podpisania kontraktu 
pomiędzy Polskim Związkiem Tenisa Stołowego a firmą TIBHAR Tibor 
Harangozo GmbH na sponsora-partnera sprzętowego Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego na lata 2017-2020 - uchwała przyjęta 9-0-1. 

 Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 108/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały 
nr 004/PZ/2017 Prezydium Zarządu PZTS z dnia 24 lutego 2017 roku 
w sprawie dokooptowania Andrzeja JESIOŁOWSKIEGO, Jerzego MAZURA 
i Jerzego Józefa Jana WIECZORKA do składu Komisji Majątkowo-Sprzętowej - 
uchwała przyjęta 10-0-0. 

 Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 109/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały 
nr 005/PZ/2017 Prezydium Zarządu PZTS z dnia 24 lutego 2017 roku 
w sprawie objęcia patronatem Mistrzostw Polski Amatorów, które odbędą się 
w dniach 6-7 maja 2017 roku w Hali Sportowej Uniwersyteckiego Centrum 
Sportu UMK Toruń, w Toruniu przy ul. Św. Józefa 17 - uchwała przyjęta 10-0-0. 

 Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 110/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały 
nr 006/PZ/2017 Prezydium Zarządu PZTS z dnia 24 lutego 2017 roku 
w sprawie powołania obsady sędziowskiej na 85. Indywidualne Mistrzostwa 
Polski Seniorów, które odbędą się w dniach 3-5 marca 2017 roku w Hali 
Sportowej Częstochowa w Częstochowie przy ul. Żużlowej 4 - uchwała przyjęta 
10-0-0. 

 Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 111/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały 
nr 007/PZ/2017 Prezydium Zarządu PZTS z dnia 27 lutego 2017 roku 
w sprawie powołania ciała doradczego Kolegium Sędziów Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego w następującym: Przewodniczący Kolegium Sędziów PZTS - 
Piotr PIELACIŃSKI oraz Członkowie Kolegium Sędziów PZTS: Andrzej 
GRZĄDZIEL, Marcin FIDALA, Krystian KILAR, Stefan KOSTUR, Andrzej 
LEMIESZKA, Andrzej MOCZKO, Henryk OLEKSIUK oraz Jacek WILK - uchwała 
przyjęta 10-0-0. 

 

6. Informacja w sprawie wyboru partnera sprzętowego PZTS na lata 2017-2020. 

Zarząd PZTS zapoznał się z przedstawioną przez Prezesa Zarządu Dariusza 
SZUMACHERA i Wiceprezesa ds. Organizacyjnych Sebastiana JAGIEŁOWICZA 
szczegółową informacją dotyczącą przebiegu prac Komisji Konkursowej 
w konkursie na wybór sponsora-partnera sprzętowego Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego na lata 2017-2020, a także szczegółów analizy porównawczej (w zakresie 
wolumenu dostaw sprzętu sportowego) pomiędzy kontraktem z firmą 
Schöler&Micke, który obowiązywał do 31 grudnia 2016 roku a nowym kontraktem 
podpisanym z firmą TIBHAR Tibor Harangozo GmbH. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 112/Z/2017 w sprawie rozszerzenia porządku 
posiedzenia o podjęcie uchwały w sprawie wyboru partnera sprzętowego PZTS na 
lata 2017-2020 - uchwała przyjęta 10-0-0. 

Na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej z dnia 17 stycznia 2017 roku, 
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 113/Z/2017 w sprawie wyboru firmy TIBHAR 
Tibor Harangozo GmbH na partnera sprzętowego PZTS na lata 2017-2020 - uchwała 
przyjęta 9-0-1. 



 

7. Informacja w sprawie aktualnej sytuacji finansowej Związku ze szczególnym 
uwzględnieniem stanu przeterminowanych zobowiązań w stosunku do Urzędu 
Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Zarząd PZTS zapoznał się z przedstawioną przez Prezesa Zarządu Dariusza 
SZUMACHERA szczegółową informacją na temat stanu przeterminowanych 
zobowiązań Polskiego Związku Tenisa Stołowego w wysokości 278 000,00 zł., a 
także propozycji podjęcia działań mających na celu pilną spłatę zaległości, 
wdrożenie optymalizacji kosztów działalności oraz podjętych działaniach w celu 
pozyskania sponsora dla Związku. 

 

8. Informacja w sprawie działań podjętych w związku ze stwierdzeniem nieważności 
umowy o pracę Wojciecha WALDOWSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 roku. 

Zarząd PZTS zapoznał się z informacją o stwierdzeniu nieważności umowy 
o pracę zawartą z Wojciechem WALDOWSKIM w dniu 28 stycznia 2013 roku 
z powodu podpisania jej przez 2 Wiceprezesów Zarządu, a więc w sposób niezgodny 
z zasadami reprezentacji PZTS określonymi w § 39 ust. 2 Statutu: w czynnościach 
prawnych dokonywanych pomiędzy PZTS a Członkiem Zarządu, PZTS jest 
reprezentowany przez Komisję Rewizyjną PZTS. 

Prezes Zarządu Dariusz SZUMACHER stwierdził, że wynagrodzenie z tytułu 
nieważnej umowy o pracę dla Wojciecha WALDOWSKIEGO mogłoby być uznane za 
wynagrodzenie z tytułu powierzenia i wykonywania obowiązków Członka Zarządu, 
co w konsekwencji powinno skutkować wystąpieniem do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych o zwrot niesłusznie zapłaconych składek wynikających z nieważnej 
umowy o pracę. Ponadto Prezes Zarządu Dariusz SZUMACHER zapowiedział 
skierowanie do Wojciecha WALDOWSKIEGO wezwania do zwrotu kwoty 
412 331,00 zł.  

   

9. Informacja w sprawie uchwały nr 15/02/2017 Zarządu Śląskiego Związku Tenisa 
Stołowego z dnia 11 lutego 2017 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 

Zarząd PZTS zapoznał się z informacją o przebiegu posiedzenia Zarządu 
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 11 lutego 2017 roku oraz treścią 
uchwały nr 15/02/2017 Zarządu Śląskiego Związku Tenisa Stołowego z dnia 11 
lutego 2017 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

 

Zarząd PZTS podjął decyzję w sprawie rozszerzenia porządku posiedzenia 
o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie przez Polski Związek 
Tenisa Stołowego zobowiązań finansowych wobec Pana Dariusza SZUMACHERA - 
uchwała przyjęta 8-0-0. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 114/Z/2017 w sprawie wyrażenia zgody na 
zaciąganie przez Polski Związek Tenisa Stołowego zobowiązań finansowych wobec 
Pana Dariusza SZUMACHERA w wysokości do maksymalnie 200 000 zł. w celu 
uregulowania pilnych zobowiązań finansowych PZTS, których nieuregulowanie 
groziłoby wszczęciem procedury komorniczej i generowałby dodatkowe koszta. - 
uchwała przyjęta 10-0-0. 

 



10. Wyjaśnienie sytuacji w sprawie podejmowanych przez jednego z członków Zarządu 
PZTS działań zmierzających do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie 
Delegatów PZTS. 

Zarząd PZTS zapoznał się z działaniami podjętymi przez Członka Zarządu 
Andrzeja HREHOROWICZA, zmierzającymi do zwołania Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Delegatów PZTS w celu wyboru nowych władz.  

Zarząd PZTS krytycznie ocenił powyższe działania podkreślając ważną rolę 
ścisłej współpracy członków Zarządu PZTS na rzecz Związku, a w szczególności 
wobec zastanej trudnej sytuacji finansowej PZTS. 

  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 93/Z/2017 w sprawie wyboru 3 
delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego na Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Komitetu Olimpijskiego w dniu 22 kwietnia 
2017 roku.  

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 115/Z/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 
93/Z/2017 w sprawie wyboru 3 delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego na 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
w dniu 22 kwietnia 2017 roku w Warszawie: Dariusz SZUMACHER (za Andrzeja 
HREHOROWICZA), Robert SIKORSKI i Marek ZALEWSKI  - uchwała przyjęta 8-0-1. 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego na ITTF Extraordinary Congress w dniu 30 maja 2017 roku 
w Düsseldorfie. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 116/Z/2017 w sprawie wyboru Lucjana 
BŁASZCZYKA na delegata Polskiego Związku Tenisa Stołowego na ITTF 
Extraordinary Congress w dniu 30 maja 2017 roku w Düsseldorfie – uchwała 
przyjęta 7-0-0. 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawionego przez Zespół Sportu Młodzieżowego 
Regulaminem Tenisa Stołowego dotyczącego m.in. podziału kosztów pomiędzy PZTS 
a Komitetem Organizacyjnym Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - konieczne 
podpisanie umowy. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 117/Z/2017 w sprawie upoważnienia 
Prezydium Zarządu PZTS do uzgodnienia i podpisania umowy pomiędzy Polskim 
Związkiem Tenisa Stołowego a Komitetem Organizacyjnym Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży (18-21 maja 2017 roku w Drzonkowie), dotyczącej pokrycia 
kosztów uczestnictwa zawodniczek i zawodników uczestniczących w turniejach 
drużynowych rozgrywanych w dniu 18 maja 2017 roku – uchwała przyjęta 9-0-0. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu szkolenia kadr wojewódzkich 
w ramach Programu dofinansowania ze środków FRKF zadań z obszaru 
wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze 
szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz z wiązanego 
z organizacją zawodów finałowych OOM. 

W związku z krytycznymi uwagami dotyczącymi zaprezentowanego programu 
szkolenia kadr wojewódzkich, Zarząd PZTS podjął decyzję w sprawie zdjęcia tego 
punktu z porządku 6. posiedzenia Zarządu PZTS. 



 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad przydziału okładzin dla 
zawodniczek i zawodników, będących członkami kadr narodowych i powołanych przez 
PZTS w udziału zawodach międzynarodowych. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 118/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia zasad 
przydziału okładzin dla zawodniczek i zawodników, będących członkami kadr 
narodowych i powołanych przez PZTS w udziału zawodach międzynarodowych, zawartych 
w Karcie Praw i Obowiązków Członka Kadry Narodowej Polskiego Związku Tenisa Stołowego 
– uchwała przyjęta 7-0-0: 

(…) 

4. korzystania z przyznanych okładzin oraz stroju i wyposażenia sportowego 
udostępnionego przez PZTS na zawody międzynarodowe zgodnie z następującymi 
zasadami: 

 1 komplet okładzin w przypadku udziału w akcji szkoleniowej,   

 1 komplet okładzin w przypadku udziału zawodnika powołanego przez PZTS w 
zawodach międzynarodowych (zawody z cyklu ITTF Word Tour, mecze 
międzynarodowe),  

 2 komplety okładzin w przypadku udziału w głównych zawodach 
międzynarodowych (Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska Paraolimpijskie, Mistrzostwa 
Świata i Mistrzostwa Europy), 

 wszystkie wykorzystane okładziny należy zwrócić do PZTS przed pobraniem 
następnych okładzin lub w trakcie pobierania następnych; weryfikacja okładzin 
nastąpi na podstawie indywidualnych numerów serii znajdujących się na 
okładzinach,  

 warunkiem otrzymania kolejnych okładzin jest rozliczenie się z okładzin 
pobranych uprzednio, 

 okładziny będą przydzielane zawodnikom w miarę posiadania ich przez PZTS na 
stanie magazynowym, 

 1 komplet stroju Reprezentanta Polski w przypadku udziału zawodnika 
powołanego przez PZTS w zawodach międzynarodowych, 

 zawodnik reprezentant Polski  występujący w zawodach międzynarodowych, 
udzielający wywiadów, pozujący do zdjęć w czasie zgrupowań kadry ma 
bezwzględny zakaz używania strojów marki konkurencyjnej dla partnera 
sprzętowego PZTS, a co za tym idzie obowiązek używania strojów partnera 
sprzętowego PZTS. 

(…) 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia harmonogramu prac nad projektem 
Regulaminu Rozgrywek na sezon 2017/2018. 

Zarząd PZTS podjął decyzję w sprawie zdjęcia tego punktu z porządku 6. 
posiedzenia Zarządu PZTS. 

 

17. Dyskusja nad możliwością uczestniczenia w rozgrywkach ligowych Superligi 
mężczyzn na podstawie wykupienia tzw. „dzikiej karty”.  

Zarząd PZTS podjął decyzję w sprawie zdjęcia tego punktu z porządku 6. 
posiedzenia Zarządu PZTS. 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przełożenia terminu ostatniej 18. kolejki 2. fazy 
zasadniczej rozgrywek drużynowych ekstraklasy kobiet (sobota 2017-04-01) z 



powodu kolizji z terminem Finału Akademickich Mistrzostw Polski (propozycja: 
czwartek 2017-03-30),  

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 119/Z/2017 w sprawie przełożenia terminu 
ostatniej 18. kolejki 2. fazy zasadniczej rozgrywek drużynowych ekstraklasy kobiet z 
powodu kolizji z terminem Finału Akademickich Mistrzostw Polski na termin: 
czwartek 30 marca 2017 roku – uchwała przyjęta 7-0-1. 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Klubu Sportowego BRONOWIANKA Kraków 
od decyzji nr 089/2016/2017 Wydziału Rozgrywek PZTS z dnia 26 stycznia 2017 
roku w sprawie weryfikacji wyniku meczu 1. ligi kobiet z powodu niezgodnego z 
rankingiem ligowym ustawienia zawodniczki w grze pojedynczej w meczu ligowym, 

Zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu się z podjęciem uchwały w sprawie 
odwołania Klubu Sportowego BRONOWIANKA Kraków od decyzji nr 
089/2016/2017 Wydziału Rozgrywek PZTS z dnia 26 stycznia 2017 roku do czasu 
zapoznania się z opinią prawną mec. Konrada BUCZYŁO. 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie protestu MKS SKARBEK Tarnowskie Góry przeciwko 
lekceważeniu przez aktualny Zarząd PZTS zatwierdzonego Regulaminu Rozgrywek 
PZTS na sezon 2016/2017 w sprawie wykluczenia klubu sportowego KS 
BRONOWIANKA Kraków z rozgrywek ligowych. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 120/Z/2017 w sprawie odrzucenia protestu 
MKS SKARBEK Tarnowskie Góry przeciwko lekceważeniu przez aktualny Zarząd 
PZTS zatwierdzonego Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2016/2017 w sprawie 
wykluczenia klubu sportowego KS BRONOWIANKA Kraków z rozgrywek ligowych – 
uchwała przyjęta 8-0-0.  

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie prośby Anny KUBIĆ właścicielki Restauracji Tenisowej 
w Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku o podniesienie stawki dziennej wyżywienia 
do 42 zł (śniadanie – 11 zł, obiad – 19 zł, kolacja – 12 zł). 

Zarząd PZTS podjął decyzję w sprawie zdjęcia tego punktu z porządku 6. 
posiedzenia Zarządu PZTS. 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarza zawodów ogólnopolskich 
3. Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików – 10-12 marca 2017 roku, Centrum 
Szkolenia PZTS w Gdańsku. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 121/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia 
preliminarza zawodów ogólnopolskich 3. Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików 
– 10-12 marca 2017 roku w Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku – uchwała przyjęta 
8-0-0.  

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie terminu i miejsca organizacji 1 Grand Prix Polski Osób 
Niepełnosprawnych - data do ustalenia: kolizja terminów w dniu 2017-04-21/23 
(propozycja: Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku), 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 122/Z/2017 w sprawie upoważnienia 
Wydziału Rozgrywek PZTS do ustalenia terminu i miejsca organizacji 1. Grand Prix 
Polski Osób Niepełnosprawnych w Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku – uchwała 
przyjęta 8-0-0.  



 

24. Zamknięcie 6. posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

 

 

 

 

 

 

            Marek PRZYBYŁOWICZ       Dariusz SZUMACHER 

             Dyrektor Biura PZTS        Prezes Zarządu PZTS 

 


