22. POSIEDZENIE ZARZĄDU
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
14 listopada 2019 roku, godz. 11:00, Gdańsk
Protokół
1. Otwarcie posiedzenia
Prezes Zarządu PZTS – Dariusz Szacher przywitał obecnych na sali członków Zarządu
PZTS oraz zaproszonych gości, otwierając tym samym 22. Posiedzenie Zarządu PZTS.
2. Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 22. posiedzenie
Zarządu PZTS
Prezes Zarządu - Dariusz Szumacher, potwierdził ważność obrad, na sali obecnych
8 członków Zarządu PZTS.
Na przewodniczącego 22. Posiedzenie Zarządu PZTS, pan Dariusz Szumacher
zaproponował wiceprezesa ds. organizacyjnych, pana Kamila Dziukiewicza. Zarząd
jednogłośnie przychylił się do tej propozycji, wybierając tym samym wiceprezesa
ds. organizacyjnych na przewodniczącego obrad.
Obradom przyglądał się przewodniczący Komisji Rewizyjnej – pan Robert Janus.
Do protokołowania powołano panią Dominikę Gomoła.
3. Przyjęcie porządku obrad
Na forum Zarządu zaprezentowano projekt porządku obrad, uprzednio przesłany
do Członków Zarządu. Wobec braku uwag co do jego treści, przyjął on następujące
brzmienie:
I.

Otwarcie posiedzenia.

II.

Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 22. posiedzenie
Zarządu PZTS.

III.

Przyjęcie porządku obrad.

IV.

Przyjęcie protokołu z 21. posiedzenia Zarządu PZTS.

V.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS
oraz Prezydium Zarządu PZTS, w okresie od dnia 21 września 2019 roku.

Decyzje Prezesa:
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25/PR/2019 – w sprawie zatwierdzenia listy sędziów na turniej ITTF Challenge
Polish Open;



26/PR/2019 – w sprawie przełożenia meczu nr 217 1. ligi mężczyzn;



27/PR/2019 – w sprawie zatwierdzenia listy sędziów na turniej ITTF World
Cadet Challenge;



28/PR/2019 – w sprawie zmiany terminu mecz,



29/PR/2019 – w sprawie zgody na przełożenie meczu nr 227 1. ligi mężczyzn
grupy północnej.

VI.

Informacja na temat uchwał Zarządu podjętych w trybie obiegowym w okresie:
21.09 – 08.11.2019 r.

VII.

Prezentacja oferty sponsora sprzętowego ME 2020.

VIII.

Omówienie stanu przygotowań do ME 2020.

IX.

Regulamin Rozgrywek (aktualizacja pkt. 6.17.2.).

X.

Polish Open oraz World Cadet Challenge – wstępne podsumowanie imprez.

XI.

OSSM Gdańsk – wysokość not.

XII.

Marek Biernat – kwestia zatrudnienia.

XIII.

Sprawy różne:

 Magazyn na sprzęt sportowy,
 Koordynator ds. walki z dopingiem oraz z korupcją w sporcie,
 Odwołanie od uchwały Komisji Dyscyplinarnej,
 Zmiana miejsca rozgrywania 7 GPP Weteranów,
 Praca biura.
XIV.

CS PZTS:

 Kwestie organizacyjne Centrum,
 Zapoznanie się ze stanem faktycznym w CS, rozmowa z Koordynatorem,
 OSSM - bieżąca praca,
 Koncepcja wymiany oświetlenia w CS PZTS,
 Położenie podłogi.
XV.

Zamknięcie zgromadzenia.

4. Przyjęcie protokołu z 21. posiedzenia Zarządu PZTS
Przewodniczący obrad zapytał obecnych na sali członków Zarządu, czy mają uwagi
do protokołu z wrześniowego posiedzenia. Wobec brak uwag, Zarząd PZTS podjął uchwałę
nr 414/Z/2019 w sprawie przyjęcia protokołu z 21. Posiedzenia Zarządu PZTS – uchwałę
podjęto 8 – 0 – 0.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS
oraz Prezydium Zarządu PZTS, w okresie od dnia 21 września 2019 roku
Pomiędzy posiedzeniami Zarządu, Prezydium Zarządu PZTS nie podjęło żadnej uchwały.
Prezes Dariusz Szumacher pokrótce przedstawił decyzję, jakie podjął pomiędzy
posiedzeniami.


25/PR/2019 – w sprawie zatwierdzenia listy sędziów na turniej ITTF
Challenge Polish Open.

W związku ze zbliżającym się turniejem, Prezes Zarządu zatwierdził obsadę sędziowską,
zaproponowaną przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów – pana Piotra Pielacińskiego.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 415/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa
Zarządu PZTS nr 25/PR/2019 z 2 października 2019 roku – uchwałę podjęto 8 – 0 – 0.


26/PR/2019 – w sprawie przełożenia meczu nr 217 1. ligi mężczyzn.

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 416/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa
Zarządu PZTS nr 26/PR/2019 z 3 października 2019 roku – uchwałę podjęto 8 – 0 – 0.


27/PR/2019 – w sprawie zatwierdzenia listy sędziów na turniej ITTF World
Cadet Challenge.

Podobnie jak w przypadku Polish Open, w związku ze zbliżającym się turniejem, Prezes
Zarządu zatwierdził obsadę sędziowską, zaproponowaną przez Przewodniczącego Kolegium
Sędziów – pana Piotra Pielacińskiego.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 417/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa
Zarządu PZTS nr 27/PR/2019 z 15 października 2019 roku – uchwałę podjęto 8 – 0 – 0.


28/PR/2019 – w sprawie zmiany terminu meczy.

Trenerzy kadr w większości wciąż są aktywnymi zawodnikami. Obecnie, Regulamin
Rozgrywek daję możliwość przełożenia meczu ze względy na wyjazd trenera z reprezentacją
wyłącznie za zgodą drużyny przeciwnej.
Zarząd

PZTS

podjął

uchwałę

nr

418/Z/2019

w

sprawie

zatwierdzenia

decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr 28/PR/2019 z 23 października 2019 roku
– uchwałę podjęto 8 – 0 – 0.


29/PR/2019 – w sprawie zgody na przełożenie meczu nr 227 1. ligi mężczyzn
grupy północnej.

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 419/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa
Zarządu PZTS nr 29/PR/2019 z 6 listopada 2019 roku – uchwałę podjęto 8 – 0 – 0.
Przy okazji omawiania tego punktu, członkowie Zarządu zauważyli, że brak jest
wcześniejszego planowania obsady trenerskiej na wyjazdy zagraniczne.
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6. Informacja na temat uchwał Zarządu podjętych w trybie obiegowym w okresie:
21.09 – 08.11.2019 r.
Na forum Zarządu zaprezentowano uchwały podjęte w trybie obiegowym, pomiędzy
21. a 22. Posiedzeniem Zarządu, dotyczyły one:
412/Z/2019 – przyznania odznak związkowych dla następujących działaczy
z województwa podkarpackiego:
1. Złotej odznaki:
o Tadeuszowi Ferenc,
o Jerzemu Kaleta,
o Tadeuszowi Markowskiemu,
o Grzegorzowi Masłowskiemu,
o Stanisławowi Sienko,
2. Srebrnej odznaki:
o Grzegorzowi Sowa,
o Zbigniewowi Wajda,
3. Brązowej odznaki:
o Gracjanowi Nowakowi,
o Ryszardowi Rząsa,
413/Z/2019 - powołania komisji konkursowej w składzie: Dominika Gomoła, Jakub
Otyś oraz Marcin Frej, do wyłonienia dostawcy sprzętu technicznego oraz wykładziny na
ME2020.
7. Prezentacja oferty sponsora sprzętowego ME 2020
Prowadzący obrady poprosił o przedstawienie tematu Prezesa Dariusza Szumachera.
Konkurs dotyczyć miał wyłonienia partnera sprzętowego, który dostarczy sprzęt
sportowy na Mistrzostwa Europy 2020 oraz wykładzinę do gry. Zapytanie ofertowe zostało
przygotowane zgodnie z wytycznymi ETTU, również zgodnie z wytycznymi ETTU zostało
rozesłane do potencjalnie zainteresowanych firm. W odpowiedzi, do biura związku
wpłynęła oferta tylko od jednego producenta sprzętu sportowego – firmy Tibhar. Oferta
spełniła wymogi formalne.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 420/Z/2019 w sprawie wybory firmy Tibhar na
partnera sprzętowego Mistrzostw Europy 2020 – uchwałę podjęto 8 – 0 – 0.
Firmy produkujące wykładzinę nie są zainteresowane wsparciem Mistrzostw.
W trakcie omawiania punktu, do obrad dołączył Pan Sebastian Jagiełowicz.
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8. Omówienie stanu przygotowań do ME 2020
Punkt omówił Prezes Zarządu.
Aktualnie związek ma podpisane umowy z hotelami, liczbę noclegów zarezerwowano na
podstawie danych uzyskanych po Mistrzostwach w Alicante.
Obecnie trwają rozmowy z Warszawą na temat ich zaangażowania w projekt. Podobnie
w przypadku Ministerstwa.
Zaprezentowano również projekt nowego stroju dla Kadr Narodowych, który ma
nawiązywać do barw narodowych. Jeśli Związek zdecyduję się na ten mode, to jego premiera
będzie miała miejsce właśnie na Mistrzostwach.
Przy okazji omawiania tego punktu, Zbigniew Leszczyński zauważył, że w biurze jest
tylko jedna osoba odpowiedzialna zarówno za organizację Mistrzostw jak i pozyskiwanie
sponsorów dla Związku. W tym miejscu zaproponował pana Kamila Dziukiewicza, jako
osobę. która może wesprzeć Związek przy organizacji mistrzostw.
Pan Kamil podziękował za wskazanie jego osoby. Następnie wyraził chęć podjęcia
się tego zadania. Zauważył również, że wszyscy członkowie Zarządu powinni włączyć
się w organizację turnieju.
Prezes Szumacher przypomniał, że w grudniu jest ustalone kolejne posiedzenie Zarządu.
Zaproponował, by wtedy powołać komitet organizacyjny Mistrzostw. W okresie pomiędzy
posiedzeniami każdy z członków na spokojnie powinien zastanowić się czym mógłby zająć
się przy okazji Mistrzostw. Na kolejnym Zarządzie temat zostanie ponownie poruszony.
9. Regulamin Rozgrywek (aktualizacja pkt. 6.17.2.)
Prowadzący obrady poprosił o przedstawienie tematu pana Tadeusza Nowaka.
Jest to powrót do wniosków zgłoszonym na Walnym. Poruszono wówczas problem
punktacji SSM. Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 421/Z/2019 w sprawie uzupełnienia
Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2019/2020 o następujący zapis:
6.17.3. W klasyfikacji SSM wolne miejsca w przedziałach, wynikające z niepełnej obsady
albo nieklasyfikowania uczestników, będą uzupełniane sklasyfikowanymi uczestnikami z
następnych przedziałów, w kolejności ich miejsc na liście startowej do danej konkurencji.
– uchwałę podjęto 7 – 0 – 0.
10. Polish Open oraz World Cadet Challenge – wstępne podsumowanie imprez
Na forum Zarządu zaprezentowano wstępne podsumowanie turniejów ITTF Challenge
Polish Open Władysławowo, rozgrywanego w terminie 16-20.10.2019 oraz ITTF World
Cadet Challenge, rozgrywanego 24-31.10.2019 roku.
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Tegoroczne Polish Open cieszyło się dużą popularnością. W turnieju uczestniczyło
prawie 300 zawodników z całego świata, w tym m.in. z Chin, Wenezueli, USA, Iranu
czy Senegalu. Mimo braku wsparcia sponsorów, turniej osiągnął duży sukces finansowy.
WCC, popularnie zwane Nieoficjalnymi Mistrzostwami Świata Kadetów gościły
przedstawicieli wszystkich kontynentów. Jest to kolejny już turniej bardzo pozytywnie
oceniony przez międzynarodowe federację. Ostateczny wynik finansowy nie jest jeszcze
znany, do Związku nie wpłynęła faktura za wynajem COSu, która jest największym kosztem
turnieju.
11. OSSM Gdańsk – wysokość not
W pierwszym półroczu, w OSSM Gdańsk trenowało więcej zawodników, stąd kwota not
jakie Związek refundował co miesiąc wyniosła 22.500,00 zł. Była to kwota, która
w zupełności wystarczyła na pokrycie kosztów utrzymania zawodników w Centrum.
W drugim półroczu środków z Ministerstwa jest już znacznie mniej, również liczba
zawodników zakwaterowanych w Ośrodku jest nieco mniejsza, stąd zapadła konieczność
zmniejszenia not księgowych do 13.300,00 zł (11 os x 30 dni x 30 zł = 9.900 zł; hala 17 os x
20 dni x 2 treningi x 5 zł = 3.400 zł) we wrześniu, październiku i listopadzie oraz 4.950,00 zł
(11 os x 15 dni x 30 zł = 4.950 zł; hala za darmo) w grudniu.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 422/Z/2019 w sprawie zmniejszenia stawek
dotyczących rozliczeń kosztów OSSM Gdańsk do:
o 13.300,00 zł (11 os x 30 dni x 30 zł = 9.900 zł; hala 17 os x 20 dni x 2 treningi x 5
zł = 3.400 zł) za wrzesień, październik i listopad
o 4.950,00 zł (11 os x 15 dni x 30 zł = 4.950 zł; hala za darmo) za grudzień.
– uchwałę podjęto 8 – 0 – 0.
Przy powyższym sposobie finansowania, Związek pokrywa ok. 25% kosztów utrzymania
każdego z zawodników szkolących się w Ośrodku.
12. Marek Biernat – kwestia zatrudnienia
Na forum Zarządu temat zaprezentował pan Marek Zalewski, sprawujący funkcję
pełnomocnika Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Marek Biernat jest osobą mocno zaangażowaną w sport osób niepełnosprawnych.
Od wielu lat wspiera trenera Kadry Narodowej Osób Niepełnosprawnych, towarzysząc
zawodnikom w wyjazdach na zgrupowania oraz zawody międzynarodowe. Ostatnio Marek
zaangażował się również w pomoc przy organizacji turniejów z cyklu Grand Prix oraz
Mistrzostw Polski. W przyszłym roku jest zaplanowane około 160 dni akcji szkoleniowych
oraz turniejów.
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Zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu się ustaleniem warunków oraz formy zatrudnienia
pana Marka Biernata do kolejnego posiedzenia. Do negocjacji warunków współpracy
wyznaczony został pan Marek Zalewski.
13. Sprawy różne:
 Magazyn na sprzęt sportowy
PZTS od wielu lat miał magazyn przy ulicy Łazienkowskiej, gdzie mieściło
się m.in. archiwum związkowe. COS Torwar, w związku z rozwojem swojej
działalności statutowej, podjął decyzję o nie przedłużeniu umowy najmu lokalu
na kolejne lata. Mając powyższe na uwadze, zaszła konieczność znalezienia nowego
magazynu, gdzie z powodzeniem można będzie składować nie tylko dokumenty
ale również część sprzętu sportowego. Obecnie trwają poszukiwania lokalu, który
spełni wymogi związku.
 Koordynator ds. walki z dopingiem oraz z korupcją w sporcie
W Związku brak jest osoby, która odpowiadała by za kwestie związane
z dopingiem czy korupcją w sporcie.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 423/Z/2019 w sprawie powołania pana
Tadeusza Nowaka na koordynatora ds. walki z dopingiem oraz korupcją w sporcie –
uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.
 Zmiana miejsca rozgrywania 7 GPP Weteranów
Sprawę przedstawił Prezes Zarządu. Do Prezesa skierowano pismo z prośbą
o przyznanie miastu Kwidzyn, prawa organizacji turnieju z cyklu Grand Prix
Weteranów. Po analizie kalendarza oraz przeprowadzeniu rozmów z organizatorami
pozostałych turniejów okazało się, iż taka zmiana jest możliwa. Zarząd PZTS podjął
uchwałę nr 424/Z/2019 w sprawie przyznania prawa organizacji 7 Grand Prix
Polski Weteranów, rozgrywanego w terminie 7-8 marca 2020 roku klubowi MKS
Kwidzyn – uchwałę podjęto 8 – 0 – 0.
 Odwołanie od uchwały Komisji Dyscyplinarnej
Do biura Związku wpłynęło odwołane zawodnika Wei Shihao od uchwały Komisji
Dyscyplinarnej.
Po ponownym zapoznaniu się z tematem, Zarząd PZTS podjął uchwałę
nr 425/Z/2019 w sprawie utrzymania w mocy uchwałę Komisji Dyscyplinarnej
PZTS – uchwałę podjęto 8 –1 – 0.
 Praca biura
Pan Artur Domański zauważył, iż jako członek Zarządu nie zna zakresu obowiązku
pracowników oraz osób współpracujących, brak mu również informacji o zarobkach i
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formie zatrudnienia wszystkich osób współpracujących ze Związkiem. Również
dla Pana Tadeusza Nowaka nie jasne jest, kto w biurze odpowiada za jaka materię.
Prezes Szumacher zaproponował, by ten temat przenieść na grudniowe posiedzenie.
14. CS PZTS:
 Kwestie organizacyjne Centrum
W Centrum pracują panowie Michał Dziubański, pełniący funkcję koordynatora centrum
oraz Dariusz Wycichowski, zajmujący się stroną administracyjną i social mediami. Ponadto
zatrudniona jest firma zajmująca się dbałością o czystość.
 Zapoznanie się ze stanem faktycznym w CS, rozmowa z Koordynatorem
Na salę obrad zaproszono Koordynatora Centrum – pana Michała Dziubańskiego, który
przedstawił najważniejsze działania, jakie zostały podjęte w Centrum w trakcie ostatniego
roku.
Na wstępie swojego wystąpienia, pan Michał przypomniał jaka była idea powstania
CS PZTS oraz wspomniał reprezentantów Polski, którzy byli tu szkoleni. Wskazał,
że w obiekcie CS PZTS prowadzona jest działalność:
o Sportowa,
o Dochodowa,
o Administracyjna.
Centrum czerpie przychody z następujących działalności:
1.

Dzierżawa część gastronomicznej oraz odnowy biologicznej,

2.

Wynajem hali do tenisa stołowego,

3.

Wynajem części hotelowej,

4.

Cykl turniejów OPEN PZTS dla amatorów tenisa stołowego,

5.

Imprezy sportowe wynikające z kalendarza PZTS (turnieje z cyklu GPP, mecze
Superligi, inne),

6.

Organizacja obozów sportowych, zarówno dla kadr narodowych jak i
reprezentacji zagranicznych,

7.

Imprezy sportowe związane z innymi aktywnościami sportowymi (np.:
turniej tańca czy judo).

W ubiegłym roku, w centrum zorganizowano następujące wydarzenia sportowe:
1.

Turniej OPEN PZTS Gdańsk dla WOŚ w terminie 13.01.2019

2.

Turniej JUDO IRON CUP KIDS II 26 -27.01.2019

3.

Konsultacja Kadry Narodowej Juniorów 27.01-1.02.2019

4.

TURNIEJ OPEN PZTS Gdańsk 17.02.2019

5.

TURNIEJ OPEN PZTS Gdańsk 24.02.2019

6.

TURNIEJ OPEN PZTS Gdańsk 10.03.2019
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7.

Mecz LOTTO Superligi 22.03.2019

8.

Mecz LOTTO Superligi 24.03.2019

9.

TURNIEJ OPEN PZTS Gdańsk 7.04.2019

10.

Akademickie Mistrzostwa Polski 12-15.04.2019

11.

Zgrupowanie Kazachstan, Norwegia 15-20.04.2019

12.

Turniej OPEN PZTS Gdańsk 28.04.2019

13.

Turniej deblowo – mikstowy 04.05.2019

14.

Turniej Ping Pong Master 11.05.2019

15.

Turniej Ping Pong Master 18.05.2019

16.

Finał LOTTO Superligi 25.05.2019

17.

Turniej Ping Pong Master 1.06.2019

18.

Turniej Ping Pong Master 8.06.2019

19.

Turniej tańca Gabi 15 -16.06.2019

20.

Event Forum Gdańsk 29 -30.06.2019

21.

Konsultacja Kadry Narodowej Juniorów 23.06 - 4.07. 2019

22.

Zgrupowanie Reprezentacji Czech 24 - 28.06.2019

23.

Konsultacja Kadry Młodzieżowej 24.06 - 4.07.19

24.

Konsultacja ATS Białystok 10 -15.07.19

25.

Zgrupowanie Francja 19 - 29.07.2019

26.

Zgrupowanie Olimpijczyk Jeżdzewo 10 - 17.08.2019

27.

Zgrupowanie Niemcy/Francja 30.7 – 8.08.2019

28.

Konsultacja Kadry Narodowej Juniorów 08 - 17.08.2019

29.

Zgrupowanie Golden Ball 17-25.08.2019

30.

Kurs szkoleniowy dla trenerów 25 -28.08.2019

31.

Kurs szkoleniowy dla trenerów 28 -31.08.2019

32.

Mecz Lotto Superligi 10.09.2019

33.

Grand Prix Osób Niepełnosprawnych 5-6.10.2019

34.

TURNIEJ OPEN PZTS Gdańsk 13.10 .2019

35.

Zgrupowanie ITTF Hopes 18-22.10.2019

36.

Zgrupowanie ETTU 19 -22.10.2019

37.

TURNIEJ OPEN PZTS Gdańsk 27.10.2019

38.

Mistrzostwa Gdańska Szkół 15.11.2019

39.

Mistrzostwa Gdańska Szkół 22.11.2019

40.

Ping Pongowe Mikołajki 06.12.2019

W roku bieżącym przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych, mających za zadanie
podniesienie komfortu trenowania oraz poprawę estetyki hali. Do ważniejszych prac
zaliczyć należy:
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o Wymianę części oświetlenia na hali sportowej,
o Naprawę konstrukcji dachu hali sportowej,
o Wyczyszczenie części krzeseł,
o Wymianę

wykładziny

wejściowej

oraz

wyczyszczenie

bocznych pasów

wykładziny na hali sportowej.
Wszystkie kontrole przeprowadzone w Centrum otrzymały pozytywne opinie.
W tym roku uporządkowano również banery na ścianach, pojawiły się banery
sponsorów. Na hali postawiono dystrybutor z wodą.
Przeprowadzono prace w internacie działającym przy CS PZTS. Wymieniono: okna
przeciwpożarowe, baterie w umywalkach, oświetlenie w łazienkach internatu na LED.
Zakupiono nową pościel oraz ręczniki. Doposażono stołówkę w drobny sprzęt. Odmalowano
korytarz, część pokoi oraz sufit w łazienkach.
Również pokoje do odnowy biologicznej przeszły drobny remont. Naprawiono piec,
wymieniono na nim kamienie, zakupiono cembrzyk z cholewką do jego polewania.
Zakupiono zasłony prysznicowe.
Mimo zmian organizacyjnych , udało się zachować płynność działania Ośrodka.
Na koniec pan Michał Dziubański zauważył, iż w Centrum od 18 lat, a więc od początku
działania CS PZTS, nie był przeprowadzony generalny remont. Zawnioskował również
o większą liczbę akcji szkoleniowych w CS.
Po wystąpieniu koordynatora CS PZTS, Zarząd zapoznał się z aktualną sytuacją
finansową Centrum. Głównym źródłem przychodu Centrum jest wynajem powierzchni,
wpływy z kasy fiskalnej oraz zgrupowania. Największy koszt stanowi amortyzacja, kolejno
zużycie energii, ogrzewanie oraz woda. Po 10 miesiącach br., bilans przychodów oraz
rozchodów jest zbliżony, co oznacza, że Ośrodek nie zarabia, ale również nie generuję strat.
 OSSM - bieżąca praca
W tym roku szkolnym udało się tak zorganizować zajęcia szkolne zawodników,
że nie ponoszą żadnych strat zarówno w sferze edukacyjnej jak i treningowej. W czasie
wolnym od zajęć nad zawodnikami nadzór sprawują wychowawcy.
Obecnie w OSSM Gdańsk trenuję 19 zawodników, z czego zakwaterowanie
ma zapewnione 12 osób, pozostała 7 jest zakwaterowana poza Ośrodkiem. Treningi
odbywają się w godzinach:
o 7:30 – 9:30 – dla grupy uczęszczającej do liceum,
o 10:50 – 12:30 – dla grupy uczęszczającej do szkoły podstawowej,
o 16:00 – 18:30 – zajęcia wspólne, dla oby kat. wiekowych,
o 20:30 – 21:30 - zajęcia treningowe, indywidualne,
o Zajęcia weekendowe zależne uzależnione są od kalendarza startów
w imprezach sportowych.
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Trenerzy pracujący z młodzieżą w Ośrodku to Piotr Szafranek, Alan Woś oraz Grzegorz
Nurzyński.
Na sale obrad zaproszono wychowawców, opiekujących się zawodnikami w OSSM,
którzy przedstawili jak wygląda ich praca oraz jak oceniają współprace z dziećmi
mieszkającymi w OSSM.
 Koncepcja wymiany oświetlenia w CS PZTS
Omówiono.
Ze względu na wielofunkcyjność obecnych lamp, sprawa wymaga konsultacji.
 Położenie podłogi
Omówiono.
15. Zamknięcie zgromadzenia
W związku z wyczerpaniem tematów do omówienia, pan Kamil Dziukiewicz
podziękował gościom oraz członkom Zarządu za przybycie, zamykając tym samym
22. Posiedzenie Zarządu PZTS.

Protokół sporządziła
Dominika Gomoła

11

