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19. POSIEDZENIE ZARZĄDU 

POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 
12 kwietnia 2019 roku, godz. 11:00, Warszawa 

 
Protokół 

 
1. Otwarcie posiedzenia.  

Prezes Zarządu PZTS - pan Dariusz Szumacher, przywitał obecnych na sali Członków 

Zarządu oraz zaproszonych gości, otwierając tym samym 19. Posiedzenie Zarządu PZTS. 

 

2. Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 19. posiedzenie 

Zarządu PZTS. 

Prezes Zarządu - pan Dariusz Szumacher, potwierdziła ważność obrad, na sali obecnych 

8 członków Zarządu PZTS.  

Prezes Zarządu zaproponował pana Kamila Dziukiewicza na przewodniczącego  

19. Posiedzenie Zarządu PZTS. Zarząd jednogłośnie przychylił się do propozycji Prezesa, 

wybierając tym samym Wiceprezesa ds. Organizacyjnych na przewodniczącego obrad. 

Do protokołowania powołano panią Dominikę Gomoła. 

 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

Pan Kamil Dziukiewicz zaprezentował przesłany uprzednio do członków Zarządu 

projekt porządku obrad. Po korekcie kolejności omawianych punktów, porządek przyjął 

następujące brzmienie: 

1) Otwarcie posiedzenia.  

2) Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 19. posiedzenie 

Zarządu PZTS. 

3) Przyjęcie porządku obrad.  

4) Przyjęcie protokołu z 18. posiedzenia Zarządu PZTS. 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS 

oraz Prezydium Zarządu PZTS, w okresie od dnia 11 stycznia 2019 roku.  
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6) Informacja na temat uchwał Zarządu podjętych w trybie obiegowym w okresie:  

11.01 – 11.04.2019 r.  

7) Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZTS - wyznaczenie 

terminu. 

8) Pingpongowe Marzenia z PSE. 

9) Zatwierdzenie delegatów na kongres ITTF oraz ETTU.  

10) Informacje o postępie w przygotowaniach do ME 2020.  

11) Informacja radcy prawnego Konrada Buczyło na temat prowadzonych spraw. 

12) Informacja na temat bilansu za 2018 rok, ew. zatwierdzenie.  

13) Sprawy budżetowo - finansowe Związku.  

14) Sprawy szkoleniowe, organizacja pionów szkolenia, trenerzy .  

15) Wyniki konkursów z MSiT. 

16) Odwołania od decyzji WR: 

a) SKTS Sochaczew, 

b) UKS VILLA Verde Olesno. 

17) Regulamin Rozgrywek. 

18) Turniej o Puchar PZTS – miejsca i terminy zawodów. 

19) JST - omówienie programu, ewentualne zatwierdzenie lokalizacji realizujących 

program. 

20) Regulamin Indywidualnych Zgłoszeń Zawodników na turnieje międzynarodowe. 

21) Magazyn UNIWERSYTET – kwestia stołów.  

22) Honorowy Członek PZTS – nowa godność związkowa. 

23) Sprawy różne: 

a) Terminy WTK – propozycja Pana Artura Domańskiego, 

b) Odwołanie od uchwały nr 06/2018 Komisji Dyscyplinarnej, 

c) Mistrzostwa Europy Weteranów, 

d) Mazowiecki OZTS – prośba o stoły, 

e) Mazowiecki OZTS – prośba o możliwość używania nazwy Mistrzostwa Polski, 

f) ŚlZTS – pismo. 

24) Zamknięcie zgromadzenia. 

Zarząd PZTS jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek obrad.  
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4. Przyjęcie protokołu z 18. posiedzenia Zarządu PZTS. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 342/Z/2019 w sprawie przyjęcia protokołu  

z 18. Posiedzenia Zarządu PZTS – uchwałę podjęto 8-0-0.  

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS 

oraz Prezydium Zarządu PZTS, w okresie od dnia 11 stycznia 2019 roku.  

Prezes Zarządu pokrótce przedstawił decyzję nr 16/PR/2019 z 5 lutego 2019 roku  

– w sprawie powierzenia prowadzenia kasy gotówkowej Panu Dariuszowi 

Wycichowskiemu. Za główny motyw swojej decyzji Prezes podał dbałość o należyte 

prowadzenie kasy gotówkowej w CS PZTS oraz chęć zapobiegnięcia ewentualnym sporom. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 343/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa 

Zarządu PZTS nr 16/PR/2019 – uchwałę podjęto 8-0-0. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 344/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia decyzji prezesa 

nr 17/PR/2019 z 5 lutego 2019 roku – w sprawie przyznania złotej odznaki dla Pana Marka 

Bernata – uchwałę podjęto 8-0-0. 

Podczas omawiania kolejnej już decyzji Prezesa Zarządu PZTS, zatwierdzającej listę 

sędziów na 87. IMP w Gliwicach, Pan Kamil Dziukiewicz zauważył, iż przy wyborze 

sędziów na zawody sportowe ze względów ekonomicznych, jednym z kryterium 

wyboru powinna być odległość miejsca zamieszkania sędziego od miejsca rozgrywania 

zawodów. Za przykład podał jednego z sędziów z województwa podkarpackiego, który 

mimo zgłoszenia woli sędziowania podczas 87. IMP w Gliwicach, nie otrzymał 

nominacji sędziowskiej. Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 345/Z/2019 w sprawie 

zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr 18/PR/2019 z 19 lutego 2019 roku – 

uchwałę podjęto 8-0-0. 

Pan Dariusz Szumacher przedstawił aktualne stawki za wyżywienie i zakwaterowanie  

w CS PZTS, tj. ok. 40 zł za nocleg oraz 30 zł za 2 godzinny wynajem stołu. Obecnie w OSSM 

przebywa 19 młodych zawodników, z czego 15 jest na stałe zakwaterowanych w ośrodku.  

Co miesiąc PZTS refundował sobie 13.500 zł, jako pokrycie kosztów zakwaterowania  

i wynajęcia hali, jednakże stawka ta była zdecydowanie poniżej faktycznie ponoszonych 

kosztów, stąd zapadła decyzja o zwiększeniu refundowanych środków do 22.500,00 zł, 

dzięki czemu przewiduję się, iż w 2 połowie roku uda się wykazać ile Związek dokłada  

z własnej kieszeni do utrzymania OSSM Gdańsk, oraz zabieg ten ma posłużyć jako argument 

do zwiększenia środków pozyskiwanych z MSiT na utrzymanie OSSM Gdańsk.  

Po przedstawieniu sytuacji Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 346/Z/2019 w sprawie 
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zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr 19/PR/2019 z 4 kwietnia 2019 roku 

- w sprawie zwiększenia stawek dotyczących rozliczenia kosztów OSSM Gdańsk uchwałę 

podjęto 8-0-0. 

W omawianym okresie Prezydium Zarządu PZTS nie podjęło żadnej uchwały.  

 

6. Informacja na temat uchwał Zarządu podjętych w trybie obiegowym w okresie:  

11.01 – 11.04.2019 r.  

Na forum Zarządu zaprezentowano uchwały podjęte w trybie obiegowym pomiędzy  

18. i 19. posiedzeniem Zarządu PZTS: 

• 332/Z/2019 z 4 lutego 2019 roku, ws. powołania Pana Bartosza Sucha  

na trenera Kadry Narodowej Juniorek.  

Przy omawianiu wskazanej powyższej uchwały, pan Artur Domański zauważył,  

iż kwestie personalne powinny być omawiane w trakcie posiedzeń Zarządu, dając każdemu  

z Członków Zarządu oraz samemu zainteresowanemu możliwość wypowiedzenia się. 

Również pan Tadeusz Nowak zgodził się z tym poglądem, twierdząc, iż nie wszystkie 

kwestie powinny podlegać głosowaniu obiegowemu.  

• 333/Z/2019 z 6 lutego 2019 roku – ws. zatwierdzenia regulaminu Powołania  

do Kadry Narodowej Seniorek i Seniorów. 

• 334/Z/2019 z 6 lutego 2019 roku – ws. zatwierdzenia regulaminu Powołania  

do Młodzieżowych Kadr Narodowych Kobiet i Mężczyzn. 

• 335/Z/2019 z 6 lutego 2019 roku – ws. zatwierdzenia regulaminu Powołania  

do Kadry Narodowej Juniorek i Juniorów. 

• 336/Z/2019 z 13 lutego 2019 roku – ws. zatwierdzenia kryterium podziału 

środków z FRKF w stosunku 600.000,00 zł (42,9%) na OSSMy oraz 800.000,00 

(57,1%) na wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego. 

• 337/Z/2019 z 19 lutego 2019 roku – ws. uchylenia uchwały Zarządu PZTS  

nr 326/Z/2019. 

• 338/Z/2019 z 22 marca 2019 roku – ws. zmiany pkt. 7.7.8. Regulaminu 

Rozgrywek PZTS na sezon 2018/2019. 

• 339/Z/2019 z 28 marca 2019 roku – ws. powołania Patryka Chojnowskiego  

do Kadry Narodowej Seniorów. 

• 340/Z/2019 z 4 kwietnia 2019 roku – ws. interpretacji przepisu 9.1.1.3. 

Regulaminu Rozgrywek PZTS. 
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• 341/Z/2019 z 8 kwietnia 2019 roku – ws. zatwierdzenia „Systemu 

wewnętrznych kwalifikacji do IO 2020”. 

 

7. Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZTS - 

wyznaczenie terminu. 

Pan Dariusz Szumacher wskazał 29 czerwca 2019 roku jako proponowany termin 

Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZTS. Zarząd PZTS 

podjął uchwałę nr 347/Z/2019 w sprawie zwołania Sprawozdawczego Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Delegatów PZTS na dzień 29 czerwca 2019 roku w celu:  

I. rozpatrzenia sprawozdania z pracy Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz 

sprawozdania finansowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego za 2018 rok. 

II. przedstawienia opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania 

finansowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego za 2018 rok. 

III. rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

z jej działalności za 2018 rok. 

- uchwałę podjęto 8-0-0. 

Pokrótce omówiono kwestię zorganizowania spotkania z Prezesami Wojewódzkich 

Związków Tenisa Stołowego. Ustalenie daty oraz miejsca spotkania nastąpi w terminie 

późniejszym. 

 

8. Pingpongowe Marzenia z PSE.  

Pan Kamil Dziukiewicz poprosił Prezesa PZTS o przedstawienie sytuacji.  

Omówiono program. PZTS wnioskował o ponad 1.000 000,00 zł dotacji, niestety  

ze względów formalnych wniosek został odrzucony. W drugiej turze udało się pozyskać 

środki, jednakże w kwocie 724.000,00 zł, co jest poniżej oczekiwań. W związku  

z ograniczonymi środkami postanowiono odłożyć w czasie zakupu sprzętu sportowego. 

Środki, które mamy z MSiT zostaną przekazane w pełni na pokrycie kosztów wynagrodzeń 

trenerów. Również w najbliższym czasie nie powinno ulec zmniejszenie liczba klubów 

realizujących projekt.  

 

9. Zatwierdzenie delegatów na kongres ITTF oraz ETTU.  

Pan Dariusz Szumacher zaproponował by na najbliższych kongresach ETTU oraz ITTF, 

Polski Związek Tenisa Stołowego reprezentowali:  

- Dariusz Szumacher oraz Marcin Frej podczas kongresu ITTF, 



6 

 

- Zbigniew Leszczyński podczas kongresu ETTU. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 348/Z/2019 w sprawie powołania panów Dariusza 

Szumachera oraz Marcina Freja na delegatów podczas kongresu ITTF, a także na powołanie 

Pana Zbigniewa Leszczyńskiego na delegata w trakcie kongresu ETTU, odbywających się  

w trakcie Mistrzostw Świata w Budapeszcie- uchwałę podjęto 8-0-0. 

 

10. Informacje o postępie w przygotowaniach do ME 2020.  

Na sale zaproszono pana Marcina Freja, który wspólnie z Prezesem Zarządu przedstawił 

aktualny stan przygotowań do Mistrzostw Europy 2020. 

Na początku kwietnia do Warszawy przyjechali delegaci z ETTU celem obejrzenia COS 

TORWAR, omówienia warunków współpracy oraz wstępnych negocjacji umowy na 

organizację Mistrzostw.   

Zawody mają być rozgrywane na głównej hali Torwaru. Na salę rozgrzewkową wstępnie 

chcemy zarezerwować salę wynajętą od Legii. Aktualnie PZTS jest na etapie tworzenia 

wstępnego budżetu imprezy, za wzór służy budżet mistrzostw rozgrywanych w Gdańsku 

oraz w Alicante (skąd również udało się pozyskać część danych). ETTU, jako 

współorganizator mistrzostw sprzedał prawo do sponsora głównego oraz sprzętowego.  

Do największych wydatków po stronie PZTS leży zapewnienie noclegu dla 1/3 gości, 

ponadto w trakcie mistrzostw w Warszawie odbędzie się konferencja ETTU, której 

organizacja wstępnie leży po stronie PZTS. Aktualnie trwają rozmowy z Ministerstwem oraz 

ms.t Warszawą, 17.04.2019 roku ma odbyć się spotkanie w biurze sportu. Trwają również 

negocjacje z hotelami, koszt wstępnej rezerwacji PZTS musi pokryć do końca bieżącego 

roku.   

Na koniec Pan Marcin Frej wspomniał również o przyszłorocznych zawodach Polish 

Open, które wstępnie mają być rozrywane w Gliwicach. 

 

11. Informacja radcy prawnego Konrada Buczyło na temat prowadzonych spraw. 

Radca Prawny zaznajomił Członków Zarządu z prowadzonymi sprawami. 

 

12. Informacja na temat bilansu za 2018 rok, ew. zatwierdzenie.  

Na salę zaproszono Główną Księgową PZTS – panią Magdalenę Cichocką, która pokrótce 

zaprezentowała wstępny bilans finansowy za rok miniony.  
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Skarbnik PZTS – pan Grzegorz Kielar zauważył, iż bilans jest jeszcze przed badaniem 

przez biegłego rewidenta, wstępny termin rozpoczęcia badania ustalono na 16 kwietnia 

2019 roku.  

Szacunkowo wynik finansowy powinien uplasować się na poziomie około 250.000,00 zł 

zysku, jednakże ostatecznie kwota będzie znana dopiero po badaniu przez biegłego.  

Kwestia zatwierdzenia bilansu została odłożona na termin późniejszy.  

 

13. Sprawy budżetowo - finansowe Związku.  

Omówiono. 

 

14. Sprawy szkoleniowe, organizacja pionów szkolenia, trenerzy .  

Pan Kamil Dziukiewicz poprosił Prezesa oraz Wiceprezesa ds. Sportowych  

o przedstawienie wskazanego punktu.  

W poszukiwaniu trenerów dużym problemem okazało się znalezienie osoby, która 

zrezygnuję z działalności klubowej na rzecz trenowania kadrowiczów. Środki, jakie PZTS 

może przeznaczyć na pokrycie wynagrodzenia trenera są mocno ograniczone przez MSiT,  

a sama praca wymaga od trenera częstych wyjazdów.  

Na osobę pełniącą obowiązki trenera Kadry Narodowej Juniorów od 1 kwietnia 2019 

roku wskazano pana Patryka Jendrzejewskiego. Jest to trener młody, jednakże pełen chęci 

do pracy oraz zaangażowania w to co robi. Zawodnicy są już po pierwszych wyjazdach  

z trenerem. Jak można zaobserwować, pierwsze sukcesy również już są. Pan Zbigniew 

Leszczyński zaapelował do Zarządu, by dać Patrykowi Jendrzejewskiemu szansę wykazania 

się na stanowisku osoby pełniącej obowiązki trenera Kadr Narodowej Juniorów, a sam 

zainteresowany niech wybroni się pracą oraz wynikami zawodników. Zarząd PZTS podjął 

uchwałę nr 349/Z/2019 ws. powołania pana Patryka Jendrzejewskiego na pełniącego 

obowiązki trenera Kadry Narodowe Juniorów od 1 kwietnia 2019 roku.  

Omówiono również kwestię trenera Kadry Narodowej Juniorek. Pan Bartosz Such, 

zgodnie z umową, pełni tę funkcję do maja 2019 roku. Jednakże ze względu na obowiązki 

zawodowe oraz czynny udział trenera w rozgrywkach ligowych jako zawodnik, Zarząd 

podjął decyzję o nieprzedłużaniu umowy z trenerem. Na nowego trenera KN Juniorek, 

Zarząd PZTS wskazał Alana Wosia. Zarząd PZTS podjął chwałę nr 350/Z/2019 w sprawie 

powołania pana Alana Wosia na pełniącego obowiązki trenera Kadry Narodowej Juniorek 

od 1 maja 2019 roku. 
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15. Wyniki konkursów z MSiT. 

Prezes Zarządu zaprezentował wstępne wyniki konkurów z MSiT oraz porównał  

je z rokiem ubiegłym.  

W 2018 roku z MSiT udało się pozyskać dotację w kwocie: 6.558550,00 zł, w roku 2019 

jest to kwota około 7.328470,00 zł, a więc już na początku kwietnia PZTS odnotował 

zwiększenie dotacji o prawie 770.000,00 zł. Największy wzrost dofinansowania miał 

miejsce w przypadku KN Seniorów, gdzie PZTS pozyskał w tym toku o 400.000 zł więcej  

w stosunku do 2018 roku oraz na KN ON, gdzie wzrost sięga 100.000 zł. Ponieważ za nami 

dopiero pierwszy kwartał 2019 roku, są spore szanse, iż pod koniec roku kwota pozyskana  

z MSiT znacznie wzrośnie.  

 

16. Odwołania od decyzji WR 

• SKTS Sochaczew 

Pan Kamil Dziukiewicz poprosił o odczytanie na forum odwołania Sochaczewskiego 

Klubu Tenisa Stołowego od decyzji Wydziału Rozgrywek nr 020/2018/2019. Zarząd 

jednogłośnie stwierdził, iż przedmiotowa sprawa jest niezwykle zawiła i poddał ją szerokiej 

dyskusji, w wyniku której podjął uchwałę nr 351/Z/2019 w sprawie utrzymania w mocy 

decyzji Wydziału Rozgrywek. 

• UKS VILLA Verde Olesno. 

Po omówieniu kwestii odwołania UKL VILLA Verde Olesno, Zarząd PZTS podjął uchwałę 

nr 352/Z/2019 w sprawie utrzymania w mocy decyzji Wydziału Rozgrywek.  

 

17. Regulamin Rozgrywek. 

Obecny na sali przewodniczący Wydział Rozgrywek – pan Marek Worek zaprezentował 

zmiany zaproponowane przez grudniową komisję oraz zmiany zaproponowane przez WR.  

 

I. Zmiana systemu rozgrywek Grand Prix Polski Juniorów, Kadetów, Młodzików i 

Żaków na system rozgrywania Seniorów. 

Po mówieniu punktu 1., Zarząd PZTS uchwałą nr 353/Z/2019 podjął decyzję  

o wprowadzeniu systemu seniorskiego w GPP Juniorów - 8 grup po 5 zawodników - 

kwalifikacja 16+16+8 bez zmian – uchwałę przyjęto: 8 -0-0, pozostałe kategorie wiekowe,  

ze względów szkoleniowych pozostają  
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II. Zmiana systemu rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski Młodzików, 

Kadetów, Juniorów i Młodzieżowców 

Zwiększenie liczby zawodników daje szanse słabszym województwom na możliwość 

pozyskania środków na rozwój sportu z urzędu marszałkowskiego. W sytuacji, gdy liczba 

zawodników zostanie zmniejszona słabsze województwa nie otrzymają szansy  

na pozyskanie środków dla wojewódzkich związków. Zmniejszeniu nie może ulec liczba 

zawodników grających indywidualnie w MP.  

Omówiono również kwestię DMP, gdzie w tym roku Młodzieżowcy rozegrali MP  

w zmienionej formule, na 24 drużyny. Zarząd PZTS uchwałą nr 354/Z/2019 podjął decyzję 

o Zmiana systemu rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski Młodzików, Kadetów, 

Juniorów i Młodzieżowców na rozgrywki z udziałem 24 drużyn - kwalifikacja 8 limitów + 16 

z województw - uchwałę przyjęto: 8 -0-0.  

 

III. Uproszczenie licencji zawodniczych do: seniorska, młodzieżowa 

niestowarzyszonego i pierwsza dla skrzatów. 

Komisja ds. Zmian w Regulaminie Rozgrywek zaproponowała uproszczenie systemu 

licencyjnego do licencji: seniorskiej, młodzieżowej, zawodnika niestowarzyszonego, 

pierwsza dla skrzata oraz zawodnika weterana. Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 

355/Z/2019 w sprawie przyjęcie zaproponowanej zmiany- uchwałę przyjęto: 8 -0-0. 

 
IV. Podniesienie opłat za licencje okresowe:  

Po dyskusji Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 356/Z/2019 w sprawie ustaleniu wysokości 

opłat za licencje okresowe  na następującym poziomie: 

- licencja weterana - 70 zł, 

- licencja seniora - 50 zł, 

- licencja młodzieżowa - 30 zł, 

- licencja zawodnika niestowarzyszonego - 100 zł (bez zmian), 

- licencja pierwsza dla skrzata - 5 zł (bez zmian). 

Uchwałę przyjęto: 8 -0-0.  

 
V. Zmiana minimalnych opłat transferowych:  

Przedyskutowano powyższy punkt.  

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 357/Z/2019 w sprawie ustalenia minimalnych opłat 

transferowych na poniższym poziomie:  

- EK i SM - 2000 zł, 
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- 1L - 1000 zł, 

- 2L - 500 zł, 

- niższe ligi - 300 zł. 

Uchwałę przyjęto: 8 -0-0. 

 
VI. Ekwiwalent za wyszkolenie w przypadku karencji: 66% po roku, 33% po dwóch 

latach według pierwotnej kwoty. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 358/Z/2019 w sprawie ustalenia ekwiwalentu za 

wyszkolenie w przypadku karencji na poziomie 66% po roku i 33% po dwóch latach, 

według kwoty pierwotnej – uchwałę przyjęto: 8 -0-0.  

 
VII. Zmiana sposobu rozgrywek Grand Prix Kadetów - wszystkie mecze do 3 

wygranych setów. 

Celem zwiększenia atrakcyjności zawodów oraz skrócenia długości turnieju, Zarząd 

PZTS podjął uchwałę nr 359/Z/2019 w sprawie skrócenia wszystkich meczy z cyklu GP 

Kadetów do 3 wygranych setów - uchwałę przyjęto: 8 -0-0.  

 
VIII.  Podniesienie wpisowego za GPP młodzieżowe, MP Młodzieżowe i DMP - 

wszystkie o 20 zł. 

Zgodnie z postanowieniem komisji regulaminowej, Zarząd PZTS podjął uchwałę  

nr 360/Z/2019 w sprawie podniesienia wpisowego za zawody w kategorii młodzieżowej - 

uchwałę przyjęto: 8-0-0.  

Wzrost wpisowego pociąga za sobą konieczność podniesienia jakości organizacji 

zawodów.  

 
IX. Wprowadzenie rankingów kroczących we wszystkich kategoriach  - liczą się  

3 najlepsze wyniki z 4 ostatnio rozgrywanych turniejów, brak występu = 0 punktów. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 361/Z/2019 w sprawie wprowadzenia do Regulaminu 

Rozgrywek rankingu kroczącego – uchwałę przyjęto: 8 -0-0.  

  
X. Młodzieżowiec traci prawo gry w 1L po rozegraniu w EK i SM 6 meczów. 

W związku z faktem, że zdarza się, iż zawodnicy grają wszystkie mecze zarówno  

w EK/SM jak i 1 lidze, ukrócając te praktyki zarząd wprowadził limit 6 meczy.  

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 362/Z/2019 w sprawie wprowadzenia dla 

Młodzieżowców limitu 6 meczu rozegranych w EK i SM, po których zawodnik traci prawo 

gry w 1 lidze - uchwałę przyjęto: 8 -0-0.  
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XI. Likwidacja przekładania meczu w EK i SM (rozgrywanie tylko w obrębie 

kolejki). 

Jak zauważył jeden z członków Zarządu, termin meczu powinien być świętem,  

a tymczasem kluby przekładają je, doprowadzając do kumulacji meczy w jednym terminie.  

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 363/Z/2019 w sprawie likwidacji przekładania meczy 

w EK i SM - uchwałę przyjęto: 8 -0-0.  

 
XII. Zawodnika podstawowego określa się na podstawie ilości występów (nie pozycji 

w rankingu). 

Ze względu na fakt, iż rankingi nie zawsze są sprawiedliwe, często dając zawodnikom 

sztucznie zdobyte punkty „za obecność”, postanowiono wprowadzić zmianę w tym zakresie. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 364/Z/2019 w sprawie ustalenia zawodnika 

podstawowego na podstawie ilości występów – uchwałę przyjęto: 8 -0-0.  

 
XIII. Zawodnik w wieku seniora, Polak lub z Kartą Polaka, może uczestniczyć  

w rozgrywkach 1 Ligi i niższych oraz jednocześnie w zagranicznych rozgrywkach 

ligowych - 1 Liga dotyczy wyłącznie kobiet. 

Zarząd szeroko omówił temat. Zauważono, że kobiety w niższych ligach są niedoceniane, 

mają zdecydowanie mniejsze szanse niż mężczyźni na godziwe wynagrodzenie,  

co powoduje, iż ze względów finansowych rezygnują z gry na szczeblu zawodowym.  

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 365/Z/2019 w sprawie dopuszczenia zawodnika w wieku 

seniora, Polaka lub z Kartą Polaka, do rozgrywek 1 Ligi i niższych oraz jednocześnie  

w zagranicznych rozgrywkach ligowych - 1 Liga dotyczy wyłącznie kobiet - uchwałę  

przyjęto: 7-0-1.  

 
XIV. Całkowita likwidacja rankingów w 1 Lidze - zarówno na 1 i 2 rundę. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 366/Z/2019 w sprawie  likwidacji rankingów w 1 lidze, 

w rundach 1 i 2 - uchwałę przyjęto: 8 -0-0.  

 
XV. Wykreślenie punktu: 

9.1.1.7. W meczach barażowych o awans do Ekstraklasy kobiet lub Superligi mężczyzn 

w bieżącym sezonie nie mogą brać udziału drużyny klubów sportowych, których 

drużyny, na podstawie końcowej tabeli rozgrywek Ekstraklasy kobiet lub Superligi 

mężczyzn w poprzednim sezonie, zapewniły sobie prawo gry w rozgrywkach 

Ekstraklasy kobiet lub Superligi mężczyzn w bieżącym sezonie. 
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Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 367/Z/2019 w sprawie wykreślenia pkt. 9.1.1.7. z 

Regulaminu Rozgrywek – uchwałę przyjęto 7-0-1. 

 

XVI.  Zmiana punktacji meczów EK na 3-2-1-0. 

Zmiana wprowadzona zgodnie z prośbą klubów EK. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 368/Z/2019 w sprawie zmiany punktacji meczowej EK 

Na system 3-2-1-0 - uchwałę przyjęto: 8 -0-0. 

 

XVII. Obowiązek transmisji TV przez gospodarza meczu EK. 

Celem profesjonalizacji rozgrywek oraz zwiększenia zainteresowania potencjalnych 

sponsorów Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 369/Z/2019 w sprawie wprowadzenia 

obowiązkowej transmisji TV przez gospodarzy meczy EK – uchwałę przyjęto: 8 -0-0.  

 
XVIII. Zmiany  w Superlidze: 

Prezes Lotto Superligi, Pan Zbigniew Leszczyński, zaprezentował propozycję zmian 

wyłonioną w trakcie spotkania Superligi: 

- gra deblowa przy stanie 2:2 (bez możliwości gry zawodnika wpisanego  

w protokole na pozycji A lub Y) 

- pley-off z udziałem 6 drużyn (3-6 i 4-5 jeden mecz u 3 i 4, półfinałowy dwumecz  

1 z 4 lub 5 i 2 z 3 lub 6) 

- prawo gry w pley-off tylko dla zawodników, którzy w fazie zasadniczej rozegrali 

minimum 5 meczy (od sezonu 2020/2021 - 50 % w fazie zasadniczej). 

Zmianę przyjęto uchwałą nr 370/Z/2019 – uchwałę przyjęto: 7 -0-1.  

 

XIX. Możliwość wypożyczenia zawodnika w wieku Juniora lub młodszego na okres 

jednego sezonu wyłącznie do rozgrywek ligowych: SM, EK i 1L. (z zastrzeżeniem  

„w meczu ligowym może wystąpić wyłącznie 1 wypożyczony zawodnik")   

Ze względów szkoleniowych, Zarząd PZTS dopuścił możliwość wypożyczenia zawodnika 

juniora i młodszego. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 371/Z/2019 w sprawie udzielenia możliwości 

wypożyczenia zawodnika w wieku Juniora lub młodszego na okres jednego sezonu 

wyłącznie do rozgrywek ligowych: SM, EK i 1L. (z zastrzeżeniem „w meczu ligowym może 

wystąpić wyłącznie 1 wypożyczony zawodnik") – uchwałę przyjęto: 5 -0-1.  
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Zmiany do Regulaminu rozgrywek 2019/2020 dla osób niepełnosprawnych 

Panowie Marek Zalewski oraz Marek Worek wspólnie zaprezentowali zmiany  

do Regulaminu Rozgrywek zaproponowane przez trenera KN ON.  

I. W IMPN, IMPNJ i GPPN w każdej klasie na dwóch najwyższych pozycjach 

umieszcza się zawodników z rankingu ITTF (obowiązującego w dniu zamknięcia 

zgłoszeń). 

II. Warunkiem powołania na zawody międzynarodowe niepełnosprawnych jest 

udział w IMPN albo w grze pojedynczej MPJ, MMP, IMP. 

III.  GPP Niepełnosprawnych 

Preferowane grupy 4 osobowe. 

Turniej główny (system pucharowy) z dodatkowymi meczami o miejsca. 

Turniej pocieszenia. 

IV.  IMP Niepełnosprawnych 

Warunek uczestnictwa - udział w co najmniej 2 turniejach GPPN, GPPJ albo 

GPPS. 

Preferowane grupy 4 osobowe. 

Turniej główny (system pucharowy). 

Gra podwójna i podwójna mieszana bez zmian. 

V. IMP Niepełnosprawnych Juniorów 

System jak IMPN, tylko gra pojedyncza. 

VI. DMP Niepełnosprawnych 

Preferowane grupy 4 osobowe. 

VII.  Wprowadzenie rankingu kroczącego - 3 najlepsze wyniki z ostatnich 4 

turniejów. 

VIII. Wprowadzenie stopniowanej punktacji w coraz niższych klasach. 

Współczynnik do przeliczenia punktacji 80%. 

Klasa 5, 10, 11 - użycie obecnej punktacji. 

Klasa 4, 9 - 80% z klasy 5, 10, 11. 

Klasa 3, 8 - 80% z klasy 4, 9. 

Klasa 2, 7 - 80% z klasy 3, 8. 

Klasa 1, 6 - 80% z klasy 2, 7. 

Zarząd po zapoznaniu się z powyższymi propozycjami przyjął je uchwałę nr 

372/Z/2019 – uchwałę przyjęto 8-0-0.  
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18. Turniej o Puchar PZTS – miejsca i terminy zawodów. 

Przewodniczący obrad zaprezentował proponowane miejsca oraz wstępne terminy 

rozgrywania zawodów z cyklu „Turniej o Puchar PZTS”: 

• Bydgoszcz - 30.06.2019  

• Jarosław – 01.06.2019 

• Zielona Góra – 01.06.2019 

• Białystok 

• Poznań/Luboń – 07.09.2019 

• Kraśnik 

 

19. JST - omówienie programu, ewentualne zatwierdzenie lokalizacji realizujących 

program. 

Pan Kamil Dziukiewicz poprosił Prezesa Zarządu PZTS o przedstawienie projektu.  

Program jest skierowany do ośrodków prowadzących zajęcia z młodzieżą w wieku 

szkolnym, gdzie PZTS, ze wsparciem Jednostek Samorządu Terytorialnego zamierza 

organizować zajęcia z tenisa stołowego. Głównym założeniem PZTS jest szkolenie 

zawodników w klubach sportowych, jednakże aby MSiT wyraziło na to zgodę, warunkiem 

jest, by minimum 50% szkolonych zawodników było spoza danego klubu oraz konieczne 

jest finansowanie bezpośrednie zadania (związek sam za wszystko płaci), w tym związek 

bezpośrednio zawiera umowy z trenerem oraz wypłaca mu wynagrodzenie.  

Do wskazanego projektu potrzeby jest system monitorujący jakość oraz efekty 

prowadzonych zajęć. Dla związku jest to projekt zupełnie nowy, okres wrzesień – grudzień 

2019 roku to czas, gdy projekt będzie wdrażany, efekty jego pracy ciężko będzie ocenić  

po 4 miesiącach. Rok 2020 będzie w tym zakresie o wiele ważniejszy.  

Pan Kamil Dziukiewicz zauważył, aby w etapie początkowym, w miarę możliwości, jeden 

ośrodek przypadał na jedno województwo, a ponadto, by w miarę możliwości finansowych 

wspierać równie pracę trenerów z poza ośrodków.  

 Wstępny budżet projektu jest już znany. Poza szkoleniem w powyższych  

6 proponowanych lokalizacjach, PZTS planuję wspierać częściowo również szkolenie 

zawodników w innych punktach.  

Pan Tadeusz Nowak zauważył, iż projekt ten to duży sukces obecnego Zarządu oraz 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

Pan Grzegorz Kielar zasugerował, że ośrodki mogą ze sobą współpracować. Zauważył 

również, że projekt ten to nie tylko szansa dla młodych zawodników ale także kuźnia 
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nowych talentów trenerskich, których pomoc akcyjnie będzie można wykorzystać przy 

okazji zawodów i zgrupowań kadr. 

Prezes Szumacher zauważył, że na razie wciąż zbyt mało znanych jest szczegółów, 

projekt jest jeszcze w fazie omawiania. Więcej szczegółów zostanie zaprezentowane na 

kolejnym Zarządzie.  

Pan Marek Zalewski zauważył, iż Związek nie włącza w realizację tego projektu 

Wojewódzkich Związków, nie są ona traktowane jako partnerzy.  

 

20. Regulamin Indywidualnych Zgłoszeń Zawodników na turnieje 

międzynarodowe. 

Członkowie Zarządu zgodnie zauważyli konieczność stworzenia Regulaminu 

Indywidualnych Zgłoszeń na turniej międzynarodowe, by w przyszłości zapobiec sytuacji,  

w której osoba nieposiadająca wystarczających umiejętności gry w tenisa stołowego 

reprezentowała Polskę w rywalizacji międzynarodowej.  

 

21. Magazyn UNIWERSYTET – kwestia stołów.  

Zarząd omówił temat.  

Przy okazji poruszonej kwestii pan Marek Zalewski zauważył, iż stoły w magazynie 

UNIWERSYTET są bardzo zniszczone. Z tego magazynu sprzęt został wypożyczony na IMP  

w Gliwicach i to z tej imprezy powrócił sprzęt w opłakanym stanie. Stoły w transporcie nie 

zostały prawidłowo zabezpieczone, co spowodowało, że blady obcierały o siebie. 

 

22. Honorowy Członek PZTS – nowa godność związkowa. 

Omówiono powyższą kwestię, wskazując na konieczność stworzenia nowej odznaki 

związkowej. Do związku wpłynęła propozycja regulaminu nadesłana przez pana Wiesława 

Pięte, formularz zgłoszeniowy oraz wstępny projekt. Zważając na fakt, iż PZTS posiada już 

odznaki: złota, srebrną oraz brązową, ważne jest, by również nowe odznaczenie było zgodne 

z dotychczas obowiązującymi odznaczeniami.  

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 373/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia nowej godności 

związkowej – Honorowego Członka PZTS - uchwałę podjęto 7-0-0. 
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23. Sprawy różne: 

a) Terminy WTK – propozycja Pana Artura Domańskiego 

Pan Artur Domański zaproponował, by ustalić wspólny dla całego kraju kalendarz WTK, 

jednakże ze względu na trudności związane z dograniem wspólnych terminów  

dla wszystkich województw pomysł został odrzucony. 

b) Odwołanie od uchwały nr 06/2018 Komisji Dyscyplinarnej 

Do Zarządu PZTS, za pośrednictwem Komisji Dyscyplinarnej, wpłynęło odwołanie  

od decyzji Komisji nr 06/2018.  

Radca Prawny – Konrad Buczyło pokrótce przedstawił członkom Zarządu sytuację  

z jednego ze zgrupowań Kadry Narodowej, kiedy to zawodnik w godzinach nocnych błąkał 

się po ośrodku treningowym pod wpływem alkoholu. Wskazana sytuacja stała się podstawą 

do wydania decyzji nakładającej na zawodnika karę finansową. Zarząd uznał, iż spożywanie 

alkoholu w trakcie zgrupowań narusza dobre imię zarówno Związku jak i pozostałych 

zawodników, którzy wykazują większe zdyscyplinowanie. Zarząd PZTS podjął uchwałę  

nr 374/Z/2019 w sprawie odrzucenia odwołania Pana Mariusza Olczaka od decyzji Komisji 

Dyscyplinarnej nr 06/2018 - uchwałę podjęto 8-0-0. 

c) Mistrzostwa Europy Weteranów 

W terminie 1-6.07.2019 roku, w Budapeszcie, zostaną rozegrane Mistrzostwa Europy 

Weteranów. Rada weteranów zwróciła się do PZTS z prośbą o pomoc w przygotowaniu 

odzieży dla zawodników startujących w mistrzostwach. Zarząd PZTS może pomóc  

w zakupie sprzętu sportowego. 

d) Mazowiecki ZTS – prośba o stoły 

Zarząd PZTS zapoznał się z prośbą MZTS, jednakże ze względu na fakt, iż w najbliższym 

czasie stoły nie będą rozdawane prośba pozostaję w zawieszeniu.  

e) Mazowiecki ZTS – prośba o możliwość używania nazwy Mistrzostwa 

Polski 

Pan Marek Zalewski zaznajomił Zarząd ze sprawą. Mazowiecki ZTS w terminie 

13.04.2019 roku, organizuję turniej dla parlamentarzystów. Celem podniesienia jego 

prestiżu wystąpił do PZTS z wnioskiem o możliwość nadania zawodom rangę Mistrzostw 

Polski. Zarząd PZTS przychylił się do prośby MZTS, uchwałą nr 375/Z/2019 Zarząd PZTS 

nadał turniejowi ragę Mistrzostw Polski - uchwałę podjęto 7-0-0. 

f) ŚlZTS – pismo 

Do biura PZTS wpłynęło pismo ŚlZTS z prośbą o wyjaśnienie sytuacji barażowych  

z aktualnego sezonu, kiedy to 3 drużyny jednego z klubów wystartują w barażach. Zarząd 
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stwierdził, iż skoro Regulamin nie zabrania takiej praktyki, drużyny mogą przystąpić  

do rozgrywek.  

 

24. Zamknięcie zgromadzenia. 

Pan Kamil Dziukiewicz podziękował Członkom Zarządu oraz przybyłym gościom, 

zamykając tym samym 19. Posiedzenie Zarządu PZTS. 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Gomoła 


