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Protokół
Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZTS
z dnia 23.08.2020
Hotel Okęcie, KOR 24, Warszawa

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów otworzył prezes PZTS
Dariusz Szumacher. Poinformował zebranych, że z uwagi na brak quorum
w pierwszym terminie obrady odbywają się w drugim terminie. Przywitał
wszystkich zgromadzonych na Sprawozdawczym Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Poinformował,
że ze względów wymogów epidemiologicznych do udziału w Walnym Zebraniu
zgłoszonych zostało trzydziestu delegatów. Następnie poprosił o uczczenie
pamięci zmarłych członków i działaczy Związku: Janusza Maculskiego,
Mirosława Karczmarczyka, Franciszka Dobosza, Ryszarda Sztangiera, Henryka
Śpiewoka, Stanisława Ocłonia, Romana Kowalskiego i Janusza Kusińskiego.
Delegaci uczcili pamięć zmarłych minutą ciszy.
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia.

Prezes Dariusz Szumacher zaproponował kandydaturę Stanisława Szydło na
przewodniczącego Zgromadzenia.
Stanisław Szydło wyraził zgodę na kandydowanie.
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Wobec braku zgłoszeń innych kandydatur prezes Dariusz Szumacher zarządził
głosowanie nr 1 w sprawie wyboru Stanisława Szydło na przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia.
W wyniku głosowania przy jednym głosie wstrzymującym się Stanisław Szydło
został wybrany na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Następnie prezes Dariusz Szumacher zaproponował kandydaturę Konrada
Buczyło na funkcję wiceprzewodniczącego.
Konrad Buczyło wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec braku zgłoszeń innych kandydatur prezes Dariusz Szumacher zarządził
głosowanie nr 2 w sprawie wyboru Konrada Buczyło na wiceprzewodniczącego
Walnego Zgromadzenia.
W wyniku głosowania przy jednym głosie wstrzymującym się i dwóch
przeciwnych Konrad Buczyło został wybrany na wiceprzewodniczącego
Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Protokolanta obrad.

Prezes Dariusz Szumacher poinformował zebranych, że Zarząd PZTS dokonał
naboru ofert, a następnie wyboru firmy Stenotech jako firmy rejestrującej zapis
Zebrania. Poprosił delegatów o zatwierdzenie tego wyboru, wobec czego
zarządził głosowanie nr 3 w sprawie wyboru firmy Stenotech jako rejestrującego
przebieg Zgromadzenia.
W wyniku głosowania przy jednym głosie wstrzymującym się Walne
Zgromadzenie zatwierdziło wybór firmy Stenotech jako rejestrującego przebieg
Zgromadzenia.
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4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

Prezes Dariusz Szumacher przypomniał zebranym delegatom, że proponowany
porządek obrad otrzymali drogą mailową i poprosił o zgłaszanie ewentualnych
uwag do jego treści.
Marcin Kusiński oświadczył, że nie otrzymał wydrukowanego porządku obrad.
W odpowiedzi na ten zarzut prezes Dariusz Szumacher stwierdził, że Zarząd
przekazał materiały do wojewódzkich związków, a wojewódzkie związki miały
za zadanie przekazać delegatom. Materiały zostały wysłane na 3 tygodnie przed
terminem Zgromadzenia. Zarząd wypełnił tym samym swój obowiązek
statutowy.
Zbigniew Pietkiewicz zgłosił wniosek, aby sprawdzić, kto zaniedbał wykonania
swoich obowiązków w tym zakresie.
Prezes Dariusz Szumacher poinformował, że Zarząd zamieścił informację na
stronie internetowej oraz wysłał materiały do wojewódzkich związków w dniu 11
sierpnia br.
Marcin Kusiński zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt:
Omówienie ekstraklasy.
W odpowiedzi prezes Dariusz Szumacher poinformował, że sprawa ekstraklasy
zostanie omówiona przez Zarząd po zakończeniu Walnego Zgromadzenia.
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Zbigniew Pietkiewicz ponowił wniosek Marcina Kusińskiego, wobec czego
prezes Dariusz Szumacher zaproponował uzupełnienie porządku obrad o punkt
dwudziesty w tej sprawie, a sprawy różne stanowić będą punkt dwadzieścia jeden,
punkt dwadzieścia dwa: Zamknięcie obrad. Wobec braku innych uwag zarządził
głosowanie nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
W wyniku głosowania przy jednym głosie wstrzymującym Walne Zgromadzenie
przyjęło porządek obrad.
Następnie przewodniczenie obradom przejął przewodniczący Stanisław Szydło,
który podziękował za wybór.
5. Zatwierdzenie regulaminu obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący Stanisław Szydło zapytał delegatów, czy mają uwagi do
proponowanego Regulaminu Obrad Zgromadzenia. Wobec braku uwag
i wniosków zarządził głosowanie nr 5 w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad.
W wyniku glosowania przy dwóch glosach wstrzymujących się Regulamin
Zgromadzenia został przyjęty.
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Przewodniczący Stanisław Szydło poprosił delegatów o zgłaszanie kandydatur do
Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Z sali zgłoszono kandydatury Barbary Kowalskiej, Ryszarda Kulczyckiego oraz
Andrzeja Szymika.
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Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych kandydatur przewodniczący Stanisław Szydło zarządził
głosowanie nr 6 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
W wyniku głosowania en bloc Walne zebranie dokonało jednogłośnie wyboru
Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Stanisław Szydło poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji
Uchwał i Wniosków.
Z sali zgłoszono kandydatury Wiesława Pięty, Romana Fajkusa oraz Marii Kały.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych kandydatur przewodniczący Stanisław Szydło zarządził
głosowanie nr 7 w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
W wyniku głosowania en bloc przy jednym głosie wstrzymującym się Walne
zebranie dokonało wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
9a. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Godności Honorowego Członka PZTS
oraz wręczenie odznak.

Przewodniczący Stanisław Szydło poprosił obie Komisje o ukonstytuowanie się i
zarządził omówienie punktu dziewiątego: Podjęcie Uchwały w sprawie nadania
godności Honorowego Członka Polskiego Związku oraz wręczenie odznak.
Poprosił Wiesława Piętę o omówienie projektu Uchwały.
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Wiesław Pięta przypomniał, że zapis w Statucie o nadaniu godności Honorowego
Członka Polskiego Związku Tenisa Stołowego istnieje od roku 1932 i jest to
najwyższa godność, jaką może otrzymać członek PZTS.
Lista kandydatów do nadania godności Honorowego Członka Polskiego Związku
Tenisa Stołowego stanowi Załącznik nr1 do protokołu.
Prezes Dariusz Szumacher poinformował, że Zarząd podjął Uchwałę
rekomendującą

nadanie

tytułu

czternastu

osobom,

których

nazwiska

przedstawiono na ekranie oraz Wiesławowi Pięcie.
Przewodniczący Stanisław Szydło zaproponował głosowanie en bloc w sprawie
nadania godności Honorowego Członka Polskiego Związku Tenisa Stołowego
wszystkim kandydatom. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag w tej sprawie.
Z sali zaproponowano, aby godnością Honorowego Członka Polskiego Związku
Tenisa Stołowego uhonorowana została także Barbara Kowalska.
Akceptacja tej propozycji została wyrażona przez salę brawami.
Prezes Dariusz Szumacher również wyraził akceptację tej kandydatury.
Innych uwag nie zgłoszono.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i stwierdzenie zdolności
Zgromadzenia do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.
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Przewodniczący Stanisław Szydło zaproponował, aby przed głosowaniem
w sprawie nadania godności Honorowego Członka Polskiego Związku Tenisa
Stołowego wybrane Komisje przedstawiły wyniki ukonstytuowania się.
Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przedstawiła Barbara Kowalska.
Komisja stwierdziła prawomocność zwołania Walnego Zebrania oraz zdolność
do podejmowania wszelkiego rodzaju Uchwał.
Następnie Wiesław Pięta przedstawił protokół Komisji Uchwał i Wniosków.
9b. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Godności Honorowego Członka PZTS
oraz wręczenie odznak.

Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 8 w sprawie nadania
godności Członka Honorowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
W wyniku głosowania Walne Zebranie jednogłośnie nadało godność Członka
Honorowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego szesnastu osobom.
Nastąpiło uroczyste wręczenie odznak Honorowego Członka Polskiego Związku
Tenisa Stołowego.
10. Sprawozdanie Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego z działalności
Związku w 2019 roku, dyskusja.

Sprawozdanie Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego z działalności za
rok 2019 przedstawił prezes Dariusz Szumacher. Na wstępie uznał on rok 2019
za pozytywny czas, w którym nastąpił rozwój Związku. Zarząd Polskiego
Związku Tenisa Stołowego działał w składzie: Dariusz Szumacher jako prezes
Zarządu, Kamil Dziukiewicz i Zbigniew Leszczyński, Grzegorz Kielar i Marek
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Zalewski jako członkowie prezydium, Piotr Anchim, Artur Domański, Sebastian
Jagiełowicz, Michał Napierała, Tadeusz Nowak i Robert Sikorski. Pracownicy
biura: Jakub Bagiński, Magdalena Cichocka, Marcin Frej, Dominika Gomoła,
Marta Kapuścińska, Jakub Otyś i osoby współpracujące ze Związkiem: Piotr
Rawski i Olga Polakowska. W roku 2019 PZTS współpracował z partnerami –
głównym partnerem sprzętowym, firmą Tibhar oraz marką PSE, partnerem
Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego, „Pingpongowych marzeń
z PSE”. Inne firmy współpracowały z PZTS przy organizacji eventów, w tym
Lotto i Orlen, którzy są partnerami organizacji Mistrzostw Europy. Z uwagi na
panującą pandemię, Mistrzostwa Europy zostały przesunięte na późniejszy
termin, co spowodowało konieczność aneksowania umów z obiema firmami.
Umowa z Orlenem została już aneksowana, natomiast umowa z Lotto jest
w trakcie uzgadniania zmian zapisów. W roku 2019 Związek uzyskał pierwsze
środki sponsorskie niezbędne dla organizacji Mistrzostw Europy, tj. pierwszą
transzę w wysokości 107 500 zł z Lotto. Program „Pingpongowe Marzenia”
prezes Dariusz Szumacher uznał za program sztandarowy, który rozwija
zainteresowania tenisem stołowym wśród najmłodszych, a także podnosi poziom
wiedzy wśród trenerów. W programie uczestniczy ponad 1 400 dzieci
z siedemdziesięciu klubów oraz piętnastu szkół, które wskazało PSE. Szkolenia
są

prowadzone

w siedemdziesięciu

klubach,

gdzie

szkolonych

jest

dziewięćdziesięciu trenerów. Ponadto w roku 2019 uruchomiono osiem ośrodków
PROTS. Założono, że docelowo taki ośrodek będzie funkcjonował w każdym
województwie. Trwają w tej sprawie rozmowy z Ministerstwem Sportu oraz
poszukiwania partnera do rozwoju tego działania. Zorganizowano również
w 2019 roku wspólnie z Polską Superligą Tenisa Stołowego galę Diamentowej
Rakietki. Prezes Dariusz Szumacher uznał to działanie za ważne wydarzenie,
które dowartościowuje zawodników, działaczy i partnerów Związku. Wyraził żal,
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że w bieżącym roku nie uda się zorganizować tej gali. Organizacja eventów
stanowiła ważną część działań promocyjnych Związku, między innymi Dziecięcy
Festiwal Tenisa Stołowego, także turnieje międzynarodowe – Junior Polish Open
czy Para Polish Open. W czasie wakacyjnym promowany był tenis stołowy w
różnych lokalizacjach, a we wrześniu 2019 roku zorganizowany został Narodowy
Dzień Tenisa Stołowego na Stadionie Narodowym, który uznany został za udane
wydarzenie. Obecny na nim minister Łukasz Schreiber, który wspiera działania
Związku,

również

wyraził

uznanie dla organizacji

tego

wydarzenia.

Zorganizowany został również Polish Open w Cetniewie, który połączony został
z World Cadet Challenge. Wysoko ocenił to wydarzenie wizytujący
wiceprezydent

ITTF-u.

Niepełnosprawnych

brali

Zawodnicy
udział

w

i

trenerzy,

plebiscycie

ze

Sportu

Polskiego

Osób

Komitetu

Paraolimpijskiego, a trener Andrzej Ochal został Trenerem Roku. Natalia Partyka
zajęła czwarte miejsce wśród wszystkich sportowców niepełnosprawnych. Prezes
Dariusz Szumacher uznał wybór Andrzeja Ochala za znaczący dla środowiska
tenisa stołowego z uwagi na fakt, iż wyboru tego dokonano poprzez głosowanie
internetowe. Rafał Czuper został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi,
natomiast Złotym Krzyżem Zasługi Karolina Pęk i Xu Kai. Pod koniec 2019 roku
zorganizowany został Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego, a także „Ferie Przy
Stole”, Polish Open i ponownie w Cetniewie Para Polish Open. W marcu 2020
roku zorganizowany został Polish Open w Gliwicach – ważna wizerunkowo
impreza z uwagi na uzgodniony z telewizją długi czas antenowy zarezerwowany
dla tych zawodów. Niestety została ona przerwana z powodu ogłoszonego w
trakcie zawodów stanu pandemii. Po ogłoszeniu stanu pandemii Zarząd podjął
działania mające na celu zaistnienie tenisa stołowego w mediach. W tym celu
wspólnie z superligą zorganizowany został Lotto Superliga Cup, dzięki czemu
uzyskano dwie godziny czasu antenowego w TVP Sport dla rozgrywek na żywo.
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W obecnym czasie wakacyjnym prowadzone są m.in. akcje promocyjne:
„Pingpong na Trawie” – w dwóch lokalizacjach w Warszawie, cotygodniowa
impreza, która skupia ok. 100-150 osób.
W dalszej części sprawozdania prezes Dariusz Szumacher omówił organizację
Mistrzostw Europy. Podkreślił, że poważnym utrudnieniem były negocjacje
z ETTU ze względu na ich wygórowane oczekiwania. Wyraził nadzieję na
możliwość zorganizowania Mistrzostw w maju 2021 roku, a także przekonanie,
że wbrew pogłoskom, że organizacja tych zawodów może zostać przyznana Rosji,
PZTS tę możliwość utrzyma. Następnie prezes Dariusz Szumacher omówił
problemy związane z Centrum Szkolenia. Przez wiele lat było ono utrzymywane
systemem gospodarczym, co w chwili obecnej generuje wysokie koszty
remontów i napraw, oraz z wymianą wyposażenia obiektu. Mimo dość dużych
nakładów poniesionych w roku 2019 obiekt ten nie spełnia jeszcze standardów
niezbędnych dla zawodników seniorów. Zarząd czyni starania o pozyskanie
środków zewnętrznych na dalszą modernizacje obiektu, jednak finansowanie ze
środków Ministerstwa Sportu obwarowane jest wymogiem wysokości projektu na
co najmniej 3 000 000 złotych z udziałem własnym na poziomie 30%. Kadra
szkoleniowa i administracyjna Ośrodka jest ustabilizowana i od maja br. prowadzi
szkolenia dla osób chcących uprawiać tenis stołowy na warunkach
z obostrzeniami wynikającymi z pandemii. Następnie prezes Dariusz Szumacher
poprosił dyrektora sportowego Stefana Dryszela o przedstawienie wyników
sportowych.
Stefan Dryszel uznał rok 2019 za bardzo ważny pod względem przygotowań
sportowych do Olimpiady. Przypomniał, że po raz drugi w historii sportu
seniorów przeprowadzone w czerwcu zawody Igrzysk Europejskich stanowiły
zarazem kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Igrzyska Europejskie
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rozegrane w Mińsku, zakończyły się zdobyciem przez drużynę kobiecą w składzie
Li Qian, Natalia Partyka, Natalia Bajor brązowego medalu. Nastąpiła zmiana w
składzie drużyny żeńskiej, która zaowocowała bardzo dobrą postawą i wynikiem,
zauważonym również przez Ministerstwo Sportu. Drugą dużą imprezę stanowiły
Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorów i Kadetów w Ostrawie,
rozegrane w lipcu, gdzie Anna Węgrzyn zdobyła w turnieju indywidualnym złoty
medal, a także złoty medal zdobyła drużyna. Potwierdzeniem dobrej formy z
Mistrzostw Polski Seniorów Samuela Kulczyckiego i Katarzyny Węgrzyn, gdzie
zdobyli tytuł Mistrzów Polski Seniorów, było zdobycie cztery miesiące później
złotych medali na Indywidualnych Mistrzostwach Europy w Ostrawie.
Pozytywnym zaskoczeniem był wynik Miłosza Redzimskiego, który rozstawiony
z dosyć odległym numerem zdobył brązowy medal w Turnieju Indywidualnym, a
także trzecie miejsce i brązowy medal debla kadetek, Wiktorii Wróbel i Ilony
Sztwiertni. W klasyfikacji medalowej i punktowej Polska zajęła czwarte miejsce
w Europie, co należy uznać za duży sukces. We wrześniu 2019 roku odbyły się
Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorów w Nantes we Francji. Po pozytywnie
rozegranych kwalifikacjach polska reprezentacja znalazła się wśród dwudziestu
czterech najlepszych reprezentacji w Europie. Mistrzostwa te przyniosły kolejny
sukces kobiet, które po świetnym występie w Mińsku na Igrzyskach Europejskich
zdobyły także brązowe medale na Mistrzostwach Europy. Stefan Dryszel ocenił
także wysoko występ męskiej reprezentacji, która w mocno odmłodzonym
składzie awansowała do ćwierćfinału tych zawodów. Ponadto zorganizowany
został Challenge oraz Polish Open we Władysławowie, który stanowił ostatni
sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Stefan Dryszel ocenił wysoko występ
Marka Badowskiego, który dotarł do finału Turnieju Indywidualnego i pod koniec
roku 2019 znalazł się pierwszej setce rankingu światowego. Za miłą
niespodziankę uznał zdobyte srebrne medale juniorów – Samuela Kulczyckiego i
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Macieja Kubika, którzy między innymi pokonali doświadczoną parę i byłych
wicemistrzów Europy, Jakuba Dyjasa i Daniela Góraka. W Turnieju U21 Samuel
Kulczycki także zdobył brązowy medal. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy na
Białorusi, rozgrywane na przełomie października i listopada zakończyły się
zdobyciem srebrnego medalu przez parę deblową Anna i Katarzyna Węgrzyn.
Zatem dwie główne imprezy roku 2019 w kategoriach młodzieżowych przyniosły
pozycje medalowe. Zmiany regulaminowe dotyczące rankingu światowego
spowodowały konieczność zwiększenia liczby startów, aby zawodnicy mogli
walczyć o jak najwyższe pozycje rankingowe. Ranking również ma wpływ na
decyzje o kwalifikacji do Turnieju Indywidualnego na Igrzyskach Olimpijskich.
Z tego właśnie powodu zwiększony został udział w turniejach różnej rangi, z
cyklu World Tour, także z cyklu ITTF Challenge. Kolejną poważną pozycję
turniejową w 2019 roku były Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Świata
Juniorów w Khorat w Tajlandii. Gdzie po raz kolejny miał miejsce kapitalny
występ sióstr Węgrzyn – trzecie miejsce w Turnieju Deblowym – kończący ich
karierę w kategorii juniorów, a także dobry występ Samuela Kulczyckiego w
Turnieju Singlistów, gdzie dotarł on do ćwierćfinału tych zawodów, także do
ćwierćfinału dotarła para deblowa Kulczycki-Kubik. Stefan Dryszel uznał rok
2019 za udany dla kategorii juniorów i wyraził żal, że w 2020 r. rozgrywki
Mistrzostw Europy Juniorów zostały odwołane, ponieważ polscy reprezentanci
mieli wiele szans medalowych. Jedyny turniej ITTF World Junior Circuit, który
odbył się w roku 2020 w Hodoninie potwierdził dobrą formę

Kubika i

Kulczyckiego, którzy spotkali się razem w finale Turnieju Indywidualnego,
zdobywając złoto i srebro. Mistrzostwa Europy Osób Niepełnosprawnych odbyły
się w Helsingborgu w Szwecji, skąd polska reprezentacja przywiozła pięć
złotych, pięć srebrnych i osiem brązowych medali, wygrywając zarazem całą
klasyfikację wśród wszystkich innych reprezentacji europejskich, które wzięły
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udział w tych zawodach. Dzięki temu występowi część zawodników zapewniła
sobie już miejsce na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. W sporcie
paraolimpijskim i w sporcie pełnosprawnych uznano, że kwalifikacje zdobyte w
2019 roku zostaną utrzymane, natomiast brak jest decyzji co do systemu
kwalifikacji kontynentalnych, a następnie światowych. Podano tylko terminy
kwalifikacji: do końca kwietnia muszą być rozegrane kwalifikacje kontynentalne,
a do końca maja światowe. Dotrzymanie tych terminów uzależnione jest od
światowej i europejskiej sytuacji epidemicznej. ITTF podało datę Drużynowych
Mistrzostw Świata, które przesuwano kilkakrotnie – przełom lutego i marca 2021
roku. Przed pandemią udało się rozegrać Turniej Kwalifikacji Olimpijskich
Drużynowych, zawody były rozgrywane w Gondomar w Portugalii. Kobieca
reprezentacja w składzie Li Qian, Natalia Partyka i Natalia Bajor kontynuowała
serię medalową. Zawody stanowiły jednak przede wszystkim kwalifikacje
olimpijskie, które zostaną utrzymane do czasu rozgrywek olimpijskich. Zawody
World Tour Platinum German Open przyniosły brązowy medal Dyjas z Belgiem
Nuytinckiem. Ten debel międzynarodowy odnosił sukcesy w zawodach z cyklu
World Tour Magdeburgu czy także w Budapeszcie. Niestety pandemia
uniemożliwiła dalsze rozgrywki, powodując konieczność oczekiwania na dalsze
sukcesy tych zawodników.
Na zakończenie swojego wystąpienia Stefan Dryszel uznał rok 2019 za bardzo
udany pod względem wyników sportowych.
Prezes Dariusz Szumacher podziękował Stefanowi Dryszelowi za pieczę nad
pionem sportowym. Następnie przedstawił sprawozdanie Wydziału Rozgrywek,
który pracował w składzie: Paweł Murzewski, Marek Worek, Przemysław Żak.
Przypomniał, że sezon rozgrywek 2019/2020 nie został jeszcze zakończony, stąd
też wbrew tradycji nie nastąpi ogłoszenie na Walnym Zebraniu wyników oraz
rozdanie nagród dla najlepszych klubów, organizacji i związków. W roku 2019
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Wydział Rozgrywek wystawił więcej licencji niż w roku poprzednim, co jest
rzadkością, ponieważ w większości związków sportowych liczba ta spada. Prezes
Dariusz Szumacher omówił trudną sytuację związaną z COVID-em i konieczność
przerwania sezonu na przełomie kwietnia i maja. Stwierdził, że Zarząd i Wydział
Rozgrywek są na ukończeniu przygotowania zaleceń sanitarnych służących do
sposobu

rozgrywania

zawodów.

Stwierdził,

że

istnieje

konieczność

przedyskutowania, jakie obostrzenia należy narzucić organizatorom, a
konieczność kontynuacji rozgrywek uznał za zagadnienie kluczowe decydujące o
sensie funkcjonowania Związku.
Przewodniczący Stanisław Szydło zaprosił delegatów do dyskusji nad
sprawozdaniami.
Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Ireneusz Kanabrodzki. Zwrócił się do
prezesa Szumachera o zamieszczanie sprawozdań na stronie internetowej
i stwierdził, że wysłanie materiałów drogą mailową nie zawsze jest skuteczne.
Zbigniew Pietkiewicz zwrócił się z wnioskiem do Zarządu, aby sprawozdanie
dotyczyło roku sprawozdawczego.
Dariusz Szumacher przypomniał, że w ubiegłym roku Walne Zgromadzenie
zobowiązało Zarząd do omówienia nie tylko działań z roku sprawozdawczego,
ale również z pierwszego półrocza bieżącego roku, stąd zostały zawarte
w sprawozdaniu informacje dotyczące roku 2020.
Zygmunt Sutkowski przypomniał, że dotychczas nie została wykonana Uchwała
Walnego Zebrania z 2017 roku, Pogratulował Zarządowi jego działań, jednak
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zarzucił, że wbrew ustaleniom w Superlidze gra zbyt wielu zawodników
zagranicznych, co określił jako tragedię Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
Podziękował prezesowi Szumacherowi za jego interwencję w sprawie
zawodniczek Węgrzyn i ich wyjazdu na Węgry, podziękował także za
wyróżnienie, zarzucając jednocześnie, że nikt z Zarządu nie przyjechał do niego
jako najstarszego działacza Związku.
Maria Kała poruszyła sprawę zmiany nazwy klubu KTS MOKSiR Zawadzkie na
KTS KAPICA Zawadzkie. Poprosiła o wyjaśnienie podstawy prawnej dla decyzji
Wydziału Rozgrywek w tej sprawie.
W odpowiedzi prezes Dariusz Szumacher wyjaśnił, że w tej sytuacji problem
stanowi zakończony sezon rozgrywek drużynowych i niezakończony sezon
rozgrywek indywidualnych. W związku z tym występuje dwojakość licencji –
zawodnicy mają już nowe licencje indywidualne na nowy sezon, do nowych
klubów, i na stary sezon w rozgrywkach indywidualnych do poprzednich klubów.
Zapewnił, że problem wynika z możliwości funkcjonowania systemu
informatycznego, który nie może być zmieniony tylko na tę okoliczność
i zapewnił, że w nowym sezonie system zaktualizuje dane prawidłowo.
Maria Kała poprosiła o wyjaśnienie podstawy prawnej dla takiej sytuacji,
ponieważ informacja z KRS-u o zmianie nazwy zobowiązuje do dokonania
zmiany w systemie rozgrywek. Ma to znaczenie dla punktacji w zawodach.
Prezes Dariusz Szumacher zaproponował omówienie tej sprawy w punkcie obrad
„sprawy różne” i obiecał, że do tego czasu omówi problem z Wydziałem
Rozgrywek.
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11. Sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Tenisa Stołowego za 2019 rok.

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Związku Grzegorz Kielar.
Poinformował, że sprawozdanie zostało przygotowane przez główną księgową,
Magdalenę Cichocką, której podziękował za jej pracę. Bilans związku na koniec
roku 2019 zamknął się kwotą 5 838 738,52 złotych, z czego większość stanowią
środki trwałe, w tym ośrodek w Gdańsku wraz z wyposażeniem na kwotę
4 139 361,28 złotych. Aktywa obrotowe, czyli majątek bieżący jak zapasy m.in.
sprzęt sportowy stanowią 837 356, 23 złotych. Należności stanowią kwotę
458 966,15 złotych, środki pieniężne w kasie i na rachunkach – 264 143,62 złote.
Aktywa sfinansowane są własnym kapitałem w kwocie niespełna 1 200 000
złotych, zobowiązania łącznie z kwotą rozliczeń międzyokresowych wynoszą
3 509 346,92 złote, natomiast z bieżące zobowiązania stanowią 161 160 złotych,
co stanowi zabezpieczone środki na poczet przyszłych kosztów, wymagalne
zobowiązania – 323 145,83 złotych. Suma pasywów jest zgodna z sumą aktywów
i wynosi 5 838 738,52 złotych. Przychody w roku 2019 zamknęły się na poziomie
13 004 012,25 złotych, kiedy to w roku 2018 wyniosły 10 123 384 złote. Koszty
działalności operacyjnej wyniosły 12 608 007,36 złotych. Saldo działalności
operacyjnej wyniosło ok. 400 000 złotych. Pozycja dotacji, czyli rozliczenia
międzyokresowe, rozliczane z amortyzacją wyniosły 214 087,70 złotych. Inne
koszty – 72 613 złotych. Łączny zysk Związku wyniósł 520 023,76 złote. W roku
2018 wynik stanowiła kwota 222 522,83 złote. Związek zachowuje płynność
finansową. Uzyskany dodatni wynik finansowy jest efektem organizowanych
imprez, dzięki czemu Związek może przeznaczyć środki na inne cele statutowe
oraz na wydatki związane z przygotowaniami do Mistrzostw Europy. Na
zakończenie swojego wystąpienia Grzegorz Kielar poprosił o zadawanie pytań.
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Przewodniczący Stanisław Szydło poprosił o zabieranie głosu w dyskusji. Wobec
braku chętnych do zabrania głosu poprosił przedstawiciela Komisji Rewizyjnej o
przedstawienie opinii biegłego rewidenta.
12. Przedstawienie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego za 2019 rok.

Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Janus. Poinformował, że
Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Tenisa Stołowego dokonała kontroli
finansów Polskiego Związku Tenisa Stołowego za 2019 rok w dniu 22.08.2020.
Komisja przeprowadziła kontrolę w składzie: Robert Janus – przewodniczący,
Marek Kiwała –wiceprzewodniczący, Tadeusz Czułno – sekretarz, Marian Żak –
członek komisji. Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019
roku, sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Tenisa Stołowego za 2019 rok,
zatwierdzone przez wszystkich członków Zarządu Polskiego Związku Tenisa
Stołowego, uzupełnione sprawozdanie finansowe PZTS za 2019 rok z mniej
istotnymi zmianami. oraz projekt sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta
z badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego za
2019 rok. Sprawozdanie finansowe PZTS zostało przekazane biegłemu
rewidentowi w dniu 12 czerwca 2020 roku. Biegły rewident wystąpił
o przekazanie szczegółowych dokumentów, które uzyskał w dniu 31 lipca 2020
roku. W dniu 21 sierpnia 2020 roku biegły rewident poinformował prezesa PZTS
o braku możliwości wygenerowania sprawozdania niezależnego biegłego
rewidenta z badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Tenisa
Stołowego za 2019 rok z powodu wystąpienia braków formalnych
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w sprawozdaniu finansowym Polskiego Związku Tenisa Stołowego za 2019 rok.
Komisja Rewizyjna stwierdza po przeanalizowaniu dokumentów z bieżących
kadencji Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, że sytuacja finansowa
Związku ulega corocznej stałej poprawie. Notowany jest coroczny progres zysku,
który w 2018 roku wynosił 222 522,83 złote, a w 2019 roku 520 023,76 złote.
Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Tenisa Stołowego stwierdza prowadzenie
prawidłowej gospodarki finansowej przez zarząd Polskiego Związku Tenisa
Stołowego w 2019 roku. Symptomem prowadzenia prawidłowej gospodarki
finansowej przez zarząd PZTS jest uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec
prezesa PZTS Dariusza Szumachera, uzyskanie pełnej płynności finansowej i
odzyskanie zdolności kredytowej przez związek. Komisja Rewizyjna Polskiego
Związku Tenisa Stołowego wnioskuje o przyjęcie sprawozdania finansowego za
2019 rok.
Przewodniczący Stanisław Szydło zaprosił delegatów do dyskusji nad
sprawozdaniem.
Zygmunt Sutkowski zapytał o wykonanie poprzedniego zalecenia Komisji
Rewizyjnej dotyczącej publikacji składu kadry i sztabu szkoleniowego Polskiego
Związku Tenisa Stołowego.
Prezes Dariusz Szumacher wyjaśnił, że składy kadry i składy sztabów
szkoleniowych są widoczne na stronie internetowej. Uznał, że Zarząd wywiązał
się z zaleceń w tym zakresie i spełnia wszystkie wymogi Ministerstwa Sportu
w tym zakresie.
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Następnie głos w dyskusji zabrał Kazimierz Skrzypek. Stwierdził, że w każdym
sprawozdaniu Zarządu od wielu lat brakuje informacji o wykonaniu zaleceń
i Uchwał poprzedniego Zgromadzenia.
W odpowiedzi prezes Dariusz Szumacher przyznał, że podczas obrad nie omawiał
sprawozdania szczegółowo, natomiast w formie pisemnej sprawozdania na jego
str.4 znajduje się informacja o podejmowanych i wykonanych Uchwałach.
Zobowiązał się do uzupełnienia swojego wystąpienia o te informacje na
przyszłość.
13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisa Stołowego z jej
działalności w 2019 roku, dyskusja.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Robert Janus.
Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Tenisa Stołowego w 2019 roku
pracowała w składzie: Robert Janus – przewodniczący, Marek Kibała –
wiceprzewodniczący, Tadeusz Czułno – sekretarz, Sławomir Maciąg – członek,
Marian Żak – członek komisji. Komisja Rewizyjna przeprowadziła w roku 2019
trzy kontrole. Pierwsza kontrola odbyła się 25-26 stycznia 2019 roku i dotyczyła
Ośrodka Szkoleniowego Sportu Młodzieżowego w Drzonkowie. Kontrolowano
koszty utrzymania, wykaz osób szkolonych w Ośrodku, tygodniowy rozkład
zajęć, oraz wykaz sprzętu znajdującego się w Ośrodku. Komisja pozytywnie
oceniła funkcjonowanie Ośrodka w Drzonkowie i wydała jedyne zalecenie do
Zarządu PZTS wykorzystania tego ośrodka w szerszym zakresie oraz zwiększenie
finansowania tego ośrodka ze środków FRKF-u lub własnych. Komisja
Rewizyjna przeprowadziła również w dniu 6 kwietnia 2019 roku kontrolę Biura
Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz kontrolę magazynów Polskiego
Związku Tenisa Stołowego. Kontroli podlegała struktura organizacyjna i
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zgodność zatrudnionych ze strukturą organizacyjną, zakresy obowiązków
pracowników, koszty utrzymania biura, obieg dokumentów przychodzących i
wychodzących, listy obecności pracowników oraz wykaz urlopów, gospodarka
samochodami, gospodarka magazynowa. Komisja wystosowała kilka wniosków
i zaleceń, między innymi zmianę struktury organizacyjnej PZTS poprzez
wykreślenie z niej stanowiska dyrektora Biura PZTS z racji braku zatrudnienia na
tym stanowisku, poprawę nazewnictwa etatów i funkcjonujących działów,
przyporządkowanie odpowiednich osób do stanowisk w strukturze organizacyjnej
Polskiego Związku Tenisa Stołowego, sporządzenie planu urlopów, uzupełnienie
dziennika korespondencji, założenie książek pojazdów, ewidencji kosztów i
ewidencji tankowań. Trzecią kontrolę stanowiła kontrola Centrum Szkolenia i
Ośrodka

Szkolenia Sportowego

Młodzieży w

Gdańsku, która

został

przeprowadzona 18 maja 2019 roku. W planie kontroli uwzględniono schemat
organizacyjny w Centrum Szkolenia, umowy kadry trenerskiej, inne umowy
zatrudnienia, wykaz urlopów, koszty utrzymania OSSM, nakłady finansowe na
remonty, wykaz osób szkolonych, tygodniowy rozkład zajęć, wpływy z wynajmu
obiektów, wykaz sprzętu znajdującego się w OSSM. Komisja Rewizyjna
przekazała szereg wniosków i zaleceń: konieczność protokolarnego przekazania
majątku Centrum Szkolenia w Gdańsku koordynatorowi zatrudnionemu od 18
października 2018 roku, który materialnie odpowiadać będzie za mienie PZTS
znajdujące się w Centrum Szkolenia w Gdańsku, konieczność dokonania analizy
i poprawy schematu organizacyjnego PZTS w zakresie zależności i
odpowiedzialności służbowej i organizacyjnej. Należy uzupełnić schemat
organizacyjny Centrum Szkolenia i Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w
Gdańsku. Należy przeprowadzić niezbędne prace konserwacyjno-remontowe, w
tym wymianę oświetlenia w hali sportowej na energooszczędne, remont łazienek,
dokonać zakupu sprzętu RTV. Członkowie Komisji Rewizyjnej zawnioskowali
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o lepsze wykorzystanie możliwości szkolenia w Centrum Szkolenia w Gdańsku
poprzez organizowanie zgrupowań i obozów sportowych wszystkich kadr
narodowych, organizowanie konsultacji i zawodów sportowych, co powinno
poprawić przychody ośrodka. Kolejny wniosek dotyczył konieczności
współpracy trenerów kadry narodowej, seniorek i seniorów z Centrum Szkolenia
w Gdańsku, uaktualnienia i poszerzenia oferty Centrum Szkolenia w Gdańsku na
stronie internetowej, a także całej strony PZTS, która nie zawiera informacji o
składzie osobowym i zadaniach Wydziału Szkolenia.
Robert Janus podkreślił, że odczytane zalecenia stanowiły wnioski pokontrolne,
które w części zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Na zakończenie
wyraził przekonanie, że współpraca pomiędzy Komisją Rewizyjną i Zarządem
Polskiego Związku Tenisa Stołowego będzie nadal układała się pozytywnie.
Przewodniczący Stanisław Szydło zaprosił delegatów do dyskusji.
Marcin Kusiński zapytał o sprawozdanie z działalności Ośrodka w Drzonkowie.
Prezes Dariusz Szumacher wyjaśnił, że Polski Związek Tenisa Stołowego ma
własny jeden ośrodek, którym jest Centrum Szkolenia w Gdańsku, natomiast
OSSM w Drzonkowie jest jedynie dofinansowywany przez PZTS. Ośrodek ten
dysponuje sprzętem i wyposażeniem Związku, który jest na stanie Związku,
natomiast sam Ośrodek Drzonków nie jest własnością Polskiego Związku Tenisa
Stołowego.
Robert Janus podkreślił, że Komisja Rewizyjna kontrolowała finanse przekazane
do Drzonkowa z Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz sprzęt, który stanowi
jego wyposażenie.
StenoTech
Damian Płusa i Wspólnicy Sp. J
Ul. Polska 15
00-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
www.stenotech.com.pl

22

Marcin Kusiński poprosił o doprecyzowanie wniosku o konieczność współpracy
trenerów z Ośrodkiem w Gdańsku.
Robert Janus wyjaśnił, że przeprowadzona kontrola ujawniła brak szczegółowych
zasad współpracy kadry seniorek i seniorów z Ośrodkiem w Gdańsku, dlatego też
Komisja zawnioskowała o rozważenie możliwości, aby zgrupowania kadry
odbywały się także w Ośrodku w Gdańsku.
Dariusz Szumacher podkreślił, że Ministerstwo Sportu, przekazując dotację na
akcje szkoleniowe, oczekuje, że Związek będzie korzystać z ośrodków, które są
jego własnością. Przypomniał swoją wcześniejszą wypowiedź, że Ośrodek
w Gdańsku niestety nie ma stworzonych warunków do zakwaterowania seniorów.
Jest natomiast wykorzystywany w dużej mierze do systematycznych zgrupowań
kadry juniorów, juniorek, kadetów, kadetek. Poinformował, że w Ośrodku w
Gdańsku często trenuje Natalia Partyka i jeszcze jedna zawodniczka. Opinię
Komisji Rewizyjnej uznał za subiektywną. Stwierdził, że Ośrodek w Gdańsku w
ubiegłym roku nie miał obłożenia nie więcej niż dwa-trzy dni, które wykorzystano
na sprzątanie po poprzedniej grupie. Podobna sytuacja ma miejsce w bieżącym
roku. Przychody uzyskane przez Ośrodek wykorzystywane są na remonty i
doposażenie. W bieżącym roku z uwagi na brak wyjazdów zagranicznych kadry
narodowej Ośrodek jest wykorzystywany przez nią intensywnie.
Robert Janus wyjaśnił, że wnioski Komisji Rewizyjnej odnosiły się do roku 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Polskiego
Związku Tenisa Stołowego za 2019 rok.
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Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 9 w sprawie podjęcia
Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Polskiego Związku Tenisa
Stołowego za rok 2019.
W wyniku głosowania:
Za – 28 głosów, Przeciw – 0 głosów, Wstrzymujących się – 0 głosów,
Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy
Polskiego Związku Tenisa Stołowego za rok 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Polskiego
Związku Tenisa Stołowego za 2019 rok.

Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 10 w sprawie podjęcia
Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Polskiego Związku
Tenisa Stołowego za rok 2019.
W wyniku głosowania:
Za – 28 głosów, Przeciw – 0 głosów, Wstrzymujących się – 0 głosów,
Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego za rok 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
Polskiego Związku Tenisa Stołowego za 2019 rok.

Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 11 w sprawie podjęcia
Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Polskiego
Związku Tenisa Stołowego za rok 2019.
W wyniku głosowania:
Za – 28 głosów, Przeciw – 0 głosów, Wstrzymujących się – 1 głos,
Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania
Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisa Stołowego za rok 2019.
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17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania
sprawozdania finansowego PZTS za lata 2020 i 2021.

Prezes Dariusz Szumacher podziękował w imieniu całego Zarządu za udzielenie
absolutorium i przyjęcie sprawozdań. W sprawie wyboru biegłego rewidenta
poinformował, że Zarząd ogłosił nabór ofert i otrzymał tylko dwie oferty – od
firmy Grant Thornton Polska spółka z o.o. na kwotę 24 500 złotych netto za rok,
oraz od firmy EP Audyt Elżbieta Pudło na kwotę 12 000 złotych za rok.
W związku z tym, że badanie będzie obejmowało dwa lata, Zarząd
zarekomendował wybór tańszej oferty pani Elżbiety Pudło.
Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 12 w sprawie wyboru
biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego PZTS na rok 2020 i
2021.
W wyniku głosowania:
Za – 28 głosów, Przeciw – 0 głosów, Wstrzymujących się – 0 głosów,
Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę w sprawie wyboru firmy EP Audyt
Elżbieta Pudło do badania sprawozdania finansowego PZTS na rok 2020 i 2021.
20. Omówienie spraw związanych z ekstraklasą.

W tej sprawie głos zabrał Marcin Kusiński, który poinformował, że po
przedyskutowaniu kluby podjęły decyzję i przekazały w tej sprawie wniosek na
piśmie Wydziałowi Rozgrywek o przyspieszenie terminarza rozgrywek
Ekstraklasy Kobiet z uwagi na odwołane Mistrzostwa Europy Seniorów.
Stanowisko w tej sprawie zajęło dziewięć klubów, które wnioskują o rozpoczęcie
rozgrywek w weekend 11-13 września w miejsce pierwotnie planowanego
terminy 25 września. Drugi wniosek klubów dotyczy spadków z ekstraklasy w
sezonie 20/21, aby wzorem klubów Superligi Mężczyzn tylko jedna drużyna
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spadała z Ekstraklasy Kobiet. Trzeci wniosek jest konsekwencją wniosku
drugiego i dotyczy powiększenia składu Ekstraklasy do dwunastu klubów w
sezonie 2021/2022.
Prezes Dariusz Szumacher powtórzył przekazaną wcześniej informację, że Zarząd
zajmie się tą sprawą bezpośrednio po Walnym Zebraniu i przed tym nie chce
zajmować stanowiska w tej sprawie. Wyraził przypuszczenie, że do niektórych
wniosków Zarząd zapewne się przychyli. Uznał za konieczne przedstawienie
faktów w sprawie pisemnego wniosku, które na piśmie dotarło do niego jako
prezesa Zarządu. Przyznał, że osobiście uznał po spotkaniu Superligi Mężczyzn,
że istnieje możliwość wcześniejszego rozpoczęcia rozgrywek. Po spotkaniu online wszystkich klubów Ekstraklasy, Zarząd PZTS wspólnie z Ekstraklasą podjął
decyzję o rozpoczęciu ligi z dniem 13 września wg wcześniej ustalonego
kalendarza, mając na uwadze plany trenerów kadr narodowych. Oświadczył, że
nie otrzymał wniosku ośmiu klubów ekstraklasy w sprawie zwiększenia liczby
drużyn. Taką chęć wyraziło pięć klubów na piśmie,

jeden klub nie zajął

stanowiska w tej sprawie, jeden klub wyraził sprzeciw. W sprawie kalendarza
rozgrywek istnieje kilka propozycji klubów oraz propozycja trenera reprezentacji
Polski, która uwzględnia plan przygotowań do sezonu. Podkreślił, że jako prezes
Związku wystąpił z propozycją, która nie była skierowana przeciwko
komukolwiek i w tej sytuacji Zarząd ma za zadanie wypracowanie rozwiązania
kompromisowego. Zaproponował wnioskodawcom udział w posiedzeniu
Zarządu bezpośrednio po zakończeniu obrad Walnego Zebrania w celu
wypracowania kompromisu.
Zbigniew Pietkiewicz zaproponował, aby w posiedzeniu Zarządu wzięli udział
delegaci klubów wnioskodawców.
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Wojciech Waldowski uznał, że Walne Zgromadzenie stanowi najwyższy organ
Związku, zgłosił zatem wniosek formalny, aby decyzje w tej sprawie podjęło
Walne Zgromadzenie.
Konrad Buczyło wyjaśnił, że Walne Zgromadzenie stanowi najwyższą władzę
Związku, jednak każdy organ w stowarzyszeniu posiada określone kompetencje
i w ramach tych kompetencji podejmuje decyzje. W przedmiotowej sprawie
Walne Zgromadzenie może podjąć Uchwałę i wskazać kierunek działania lub
wyrazić wolę i oczekiwania w stosunku do Zarządu, jednak nie jest władne
podejmować decyzji w tej sprawie. Jest to kompetencja Zarządu.
Wojciech Waldowski wyraził pogląd, że zarówno w Superlidze Męskiej, jak
i w Ekstraklasie Kobiet winny grać parzyste liczby drużyn.
Następnie głos w dyskusji zabrał Roman Fajkus. Stwierdził, że przedstawia
stanowisko swojego klubu, które powstało na podstawie zapisów traktatów
obowiązujących w Unii Europejskiej, jak również decyzji Parlamentu
Europejskiego w sprawie zasady przejrzystości prowadzenia rozgrywek według
regulaminów, uwzględnienia zasad fair play, wpływu uczestniczących
w rozgrywkach klubów na podejmowane decyzje, podejmowania ich na zasadach
demokratycznej większości. Roman Fajkus zarzucił Zarządowi narzucanie
klubom stanowiska trenera kadry. Uznał, że Wydział Rozgrywek jest
zobowiązany do organizacji rozgrywek i to on powinien wypracować rozwiązanie
kompromisowe pomiędzy interesem sportowym a komercyjnym. Takie działanie
uznał za fundamentalne dla wychowania zawodników, którzy będą zdobywać
tytuły mistrzów na arenie międzynarodowej. Wyraził nadzieję, że rozgrywki
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Ekstraklasy będą służyć temu, aby młodzież grała w krajowych rozgrywkach bez
konieczności wybierania zagranicznych klubów. Następnie Roman Fajkus
zarzucił, że wbrew stanowisku Unii Europejskiej Związek nie kieruje się zasadą
równości kobiet i mężczyzn w rozgrywkach kobiet i mężczyzn, ponieważ w
rozgrywkach superligi gra trzynaście zespołów i spada jeden, natomiast
w rozgrywkach Ekstraklasy Kobiet występuje jedenaście zespołów, a spadają
trzy. Wskazał na konieczność wyeliminowania nierówności w traktowaniu kobiet
i mężczyzn i w związku z tym natychmiastowej poprawy zapisu regulaminowego
i przyjęcia jednej, równej zasady spadku z najwyższych lig kobiet i mężczyzn.
Zwrócił uwagę, że różnica pomiędzy Superligą i Ekstraklasą wynika z zapisów
Ustawy o Sporcie. Superliga Polska nie jest ligą zawodową, którą mogą tworzyć
tylko spółki akcyjne. Superliga skupia stowarzyszenia, a w jej zakresie uprawnień
jest prowadzenie rozgrywek Ekstraklasy, sprawy dotyczące licencji klubowych i
zawodniczych, sędziów, stosunki

między klubami

uczestniczącymi

w

rozgrywkach a trenerami i zawodnikami. Na tej podstawie Roman Fajkus wysnuł
wniosek, że wobec takiego zakresu działania Superliga Mężczyzn musi podlegać
Polskiemu Związkowi Tenisa Stołowego. Pomiędzy najwyższymi ligami kobiet
i mężczyzna powinna istnieć tożsamość prawna, jest to zgodne z Ustawą
o Sporcie – rozdział 3, artykuł 15, punkt 3. Superliga nie jest już ligą zawodową.
Zaproponował, aby w rozgrywkach brało udział dwanaście zespołów wg zasady
„każdy z każdym”, natomiast w drugiej rundzie podzielić zespoły na szóstkę
mistrzowską i szóstkę spadkową. Uznał, że taka propozycja powinna zadowolić
wszystkie kluby.
Ryszard Kulczycki wyraził nadzieję, że jego wystąpienie będzie uznane za
reprezentatywne wobec odznaczonych oznaką Honorowego Członka Polskiego
Związku Tenisa Stołowego. Podziękował Zarządowi za nominację, a Walnemu
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Zebraniu za przyznanie tego tytułu. Wyraził również nadzieję, że w przyszłości
Związek będzie dalej nagradzać działaczy za ich długoletnią efektywną pracę.
W dalszej części wystąpienia zajął stanowisko w sprawie zawodniczek, sióstr
Węgrzyn, i wyraził dezaprobatę dla sytuacji, w której mistrzynie Europy nie są
powoływane na zgrupowania kadry narodowej, nie są też wysyłane na niektóre
imprezy, np. eliminacje do Igrzysk Olimpijskich.
Następnie Ryszard Kulczycki skrytykował także sytuację w kadrze narodowej
seniorek, gdzie zawodniczka Stefańska trenuje wyłącznie z trenerem Nęckiem, za
zbędny uznał stanowisko asystenta dla czterech tylko zawodniczek. Uznał, że
lepszym rozwiązaniem byłoby powołanie na zawody młodej utalentowanej
zawodniczki w miejsce asystenta. Sytuację w kadrze męskiej uznał za bardziej
klarowną. Z uznaniem wyraził się o trenerze Krzeszewskim, który postawił na
młodych zawodników i przywołał czasy lat osiemdziesiątych, kiedy szefem
wyszkolenia była Barbara Kowalska, która wychowała wielu młodych,
utytułowanych później zawodników. Następnie Ryszard Kulczycki odniósł się do
organizacji

Mistrzostw Polski w dobie koronawirusa. Uznał, że sytuacja

pandemiczna zagraża istnieniu i funkcjonowaniu słabszym klubom, co zagraża
też

możliwości

rozegrania

rozgrywek

a w konsekwencji

Mistrzostw

Polski.

na

szczeblu

Zaapelował

do

wojewódzkim,
władz

Związku

o zredukowanie liczby zawodników uczestniczących w Mistrzostwach Polski
z sześćdziesięciu czterech do

szesnastu z listy i szesnastu mistrzów

województwa. Zaproponował także, aby za drugie i trzecie miejsce
w Mistrzostwach Województwa przyznać punkty za miejsca 33-48 i 49-64. Uznał
to rozwiązanie za ułatwienie i rozwiązanie bardziej bezpieczne dla zawodników,
trenerów i sędziów.
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Prezes Dariusz Szumacher odniósł się wypowiedzi Ryszarda Kulczyckiego
w kwestii sióstr Węgrzyn. Przyznał, że siostry Węgrzyn nie uczestniczyły
w dwóch zgrupowaniach w Gondomar, które stanowiły kwalifikacje olimpijskie.
Pojechały tam zawodniczki, które miały szansę na awans, a decyzję w tej sprawie
podjął trener. Eliminacje zakończyły się sukcesem, zatem brak jest podstaw do
krytyki

decyzji

trenera.

Przyznał

również,

że

zaistniało

chwilowe

nieporozumienie między reprezentacją Polski, Polskim Związkiem i klubem
w sprawie sióstr Węgrzyn, jednak w tej chwili wszystko funkcjonuje w tej kwestii
bez zarzutu.
Jacek Kamza zaapelował, aby w dyskusji o liczbie drużyn w Ekstralidze Kobiecej
nie powoływać się na równouprawnienie i przepisy Unii Europejskiej, które
stanowią o równouprawnieniu w zarobkach na tych samych stanowiskach
i dyskryminacji z powodu płci, religii i życia prywatnego.
Stanisław Szydło zaapelował o kierowanie wniosków na piśmie do Komisji
Uchwał i Wniosków.
Barbara Kowalska przytoczyła przykłady działań ze swojego doświadczenia,
które spowodowały, że młodzi zawodnicy otrzymali szanse wzięcia udziału
w rozgrywkach na wyższym poziomie, a w konsekwencji do rozwoju kariery
zawodniczej na światowym poziomie. Byli to tacy zawodnicy jak Kucharski,
Grubba czy Piechaczek. Uznała, że kluczową sprawą dla rozwoju zawodników
jest umożliwienie konfrontacji młodych i doświadczonych zawodników. Uznała,
że sytuacja epidemiczna stwarza w pewnym sensie podobna sytuacje, jak w
czasach, kiedy wyjazdy na zawody za granice nie były możliwe z powodów
politycznych. Wówczas powstają dobre warunki dla szkoleń wewnętrznych.
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Następnie głos w dyskusji zabrał Wiesław Pięta. Zwrócił się do delegatów
i Zarządu o szybkie podjęcie decyzji w sprawie rozgrywek i uznał je za kluczowe
dla bezpieczeństwa epidemiologicznego zawodników i trenerów. Zwrócił
również uwagę na fakt, że rozwój młodych zawodników jest niezwykle ważny,
jednak dotacje Ministerstwa Sportu są zależne od wyników sportowych w
imprezach międzynarodowej wysokiej rangi. Uznał to za istotną przesłankę
uznania dla sukcesów zawodniczek zagranicznych. Zaapelował również
o zaufanie delegatów dla Zarządu, który został wybrany demokratycznie.
Zapowiedział powstanie stowarzyszenia, które będzie podejmować decyzje
w sprawie Ekstraklasy. Przestrzegł także przed nadmierną redukcją klubów
grających w Superlidze i Ekstraklasie, ponieważ może to skutkować
zmniejszeniem dotacji samorządowych. Na zakończenie zaapelował o stworzenie
Komitetu Organizacyjnego obchodów 90-lecia PZTS.
Jerzy Wieczorek przypomniał, że Walne Zebranie jest najważniejszym organem,
Związku, jednak nie jest organem wykonawczym, zatem decyzje merytoryczne
należą do Zarządu. Walne Zebranie może wytyczać ogólne kierunki działania
Związku.
Tomasz Krzeszewski nawiązał do dyskusji dotyczącej rozgrywek ligowych.
Stwierdził, że brak możliwości dokończenia rozgrywek w sezonie postawił jego
klub w trudnej sytuacji. Zaapelował, aby rozważyć sposób kwalifikowania
klubów w rozgrywkach ligowych, ponieważ propozycja spadku 33% zespołów
do niższej ligi jest zbyt dużą liczbą. Podkreślił, że pandemia spowodowała walkę
wszystkich klubów o powrót do sportu i w tej sytuacji spadek tak dużej liczby
zespołów do niższej ligi dodatkowo utrudni ich sytuację w walce o samorządowe
środki finansowe. Zaproponował odroczenie tej decyzji o rok.
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Przewodniczący Stanisław Szydło zakończył dyskusję i ogłosił przerwę
w obradach.
18. Przerwa
19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Stanisław Szydło wznowił obrady po przerwie.
Jako pierwszy głos zabrał prezes Dariusz Szumacher. Oświadczył, że Zarząd nie
ma intencji blokowania jakichkolwiek inicjatyw w funkcjonowaniu Superligi.
Przypomniał, że osobiście zaproponował spotkanie w celu omówienia kalendarza
i czasie tego spotkania pojawiły pomysły wprowadzenia za rok do rozgrywek
dwunastej drużyny. Po dwóch tygodniach otrzymał od Marcina Kusińskiego
informacje o różnych innych propozycjach klubów, które Zarząd ma zamiar
omówić. Zdecydowanie zaprzeczył informacjom o braku reakcji Zarządu czy
działaniom przeciwko Ekstraklasie. Zaapelował o szersze spojrzenie na ten
problem i uwzględnienie obok rozgrywek ligowych również rozgrywki
indywidualne czy kalendarz reprezentacji. Podkreślił, że brak rozgrywek
międzynarodowych kadry nie uwalnia środków na inny cel. Środki te musza być
wydatkowane na cele reprezentacji, w innym wypadku będzie trzeba je zwrócić,
co zmniejszy dotacje w kolejnym roku. Stąd właśnie wynikają plany szkoleniowe
kadr. Poprosił trenera Krzeszewskiego o zajęcie stanowiska w sprawie
kształtowania kalendarza rozgrywek przez Wydział Rozgrywek.
Tomasz Krzeszewski przypomniał, że tenis stołowy charakteryzuje się bardzo
dużą liczbą rozgrywek międzynarodowych. Dlatego też w praktyce tworzenie
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kalendarza opiera się o budżet otrzymany z Ministerstwa Sportu oraz uzgodnienia
z

dyrektorem

sportowym

Stefanem

Dryszelem.

Obowiązek

stanowi

przeprowadzenie akcji szkoleniowych przed najważniejszymi zawodami jak
Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy czy kwalifikacje olimpijskie.
Przypomniał, że jako trener kadry zobowiązany jest do jak najlepszego
przygotowania reprezentacji do startu w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach
Świata, kwalifikacjach i ewentualnych Igrzyskach Olimpijskich. Kalendarz
rozgrywek ligowych jest zatem podporządkowany przygotowaniom kadry.
Przewodniczący Stanisław Szydło poprosił przewodniczącego Komisji Uchwał
i Wniosków o przedstawienie zgłoszonych wniosków.
Wiesław Pięta poinformował, że Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:
Wiesław Pięta – przewodniczący, Maria Kała – członek Komisji i Roman Fajkus
– członek Komisji, zanotowała propozycje podjęcia kilku Uchwał. Przedstawił
pierwszą propozycję Uchwały w sprawie pozyskiwania środków na rozwój tenisa
stołowego w Polsce od sponsorów oraz poprzez programy i eventy zewnętrzne i
wewnętrzne.
Przewodniczący Stanisław Szydło zauważył, że propozycja ta pokrywa się
z planem działania Zarządu, którego sprawozdanie zostało przyjęte. Uznał tym
samym, że nie ma potrzeby przegłosowania przyjęcia tej Uchwały.
Wiesław Pięta przedstawił kolejne propozycje Uchwał:
 w sprawie

kontynuacji

działalności promocyjnej Związku poprzez

imprezy krajowe i międzynarodowe, a w szczególności Narodowy Dzień
Tenisa Stołowego w roku dziewięćdziesięciolecia PZTS.
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 w sprawie powołania Komitetu Obchodów Dziewięćdziesięciolecia
Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
 w sprawie opracowania i wdrożenia w życie wytycznych dotyczących
COVID-19 dla rozgrywek indywidualnych i drużynowych pod patronatem
Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
 w sprawie Ekstraklasy Kobiet, aby w sezonie 2020/2021 z Ekstraklasy
Kobiet spadała tylko jedna drużyna i ujednolicenia w sezonie 2021/2022
liczby dwunastu grających klubów w Ekstraklasie Kobiet i Superlidze
Mężczyzn.
Wiesław Pięta przekazał również Zarządowi do rozpatrzenia osiem wniosków
Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego.
Na wniosek delegatów odczytał treść tych wniosków:
 „Wprowadzenie zwyczaju obowiązku udzielania odpowiedzi, najlepiej na
piśmie, na pisma kierowane do Zarządu PZTS lub jego komisji” –
 „Przywrócenie do dobrych praktyk wypracowania i wprowadzania zmian
w regulaminie rozgrywek, a także nad kalendarzem rozgrywek poprzez
opracowanie harmonogramu, jego opracowania, a w nim przeznaczanie
właściwego czasu na zgłaszanie uwag tak, aby kluby mogły racjonalnie
przygotować się do nowego sezonu pod względem organizacyjnym.
Proponowany termin zakończenia prac – 30 marca”.
 „Oczekujemy uzasadnienia, dlaczego mimo zgłoszonej naszej uwagi
w regulaminie rozgrywek nie znalazły odbicia zmiany w systemie
rozgrywania GPP w kategoriach młodzieżowych, których warianty były
proponowane na spotkaniu trenerów w lutym dwudziestego roku w
Luboniu z udziałem wiceprezesa do spraw sportowych oraz dyrektora
sportowego PZTS”. To jest trzeci wniosek.
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 „Proponujemy zmiany w regulaminie rozgrywek. Do wniosku należy
dołączyć potwierdzenie posiadania uprawnień trenerskich na stopień
trenera tenisa stołowego klasy drugiej lub wyższej, instruktor, egzamin
instruktora tenisa stołowego oraz warunkowo ukończenie kursu
związanego z tenisem stołowym. Uzasadnienie: proponowana zmiana
w zapisie tego punktu dotyczy zadania dodania do tego zbioru kwalifikacji,
której podstawą jest dyplom Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
po kursie kwalifikacyjnym na trenera kursu w tenisie stołowym”.
 „Oczekujemy uzasadnienia, dlaczego mimo naszej uwagi w regulaminie
rozgrywek zachowano zapis dopuszczający w meczu ligowym grę
zawodniczek wypożyczonych. Proponowaliśmy zachowanie starego
zapisu”.
 „Prosimy o udzielenie istotnych informacji dotyczących wdrażania
w PZTS zintegrowanego systemu kwalifikacji wynikającego z obostrzeń
ministra sportu, zamieszonych w monitorze sportu w sprawie kwalifikacji
rynkowej, wprowadzenie procesu szkolenia wstępnego podstawowego
i zaawansowanego w tenisie stołowym do zintegrowanego systemu
kwalifikacji”.
 „Proponujemy przeprowadzenie merytorycznej dyskusji nad oceną
dotychczasowego sposobu rozgrywek ligowych, system turniejowy
czterech drużyn, oszczędność terminów czy system Ekstraklasy Kobiet,
w którym zawodniczki jaką po 500 km, rozgrywa się jedno spotkanie,
sprzyja rozwojowi polskich zawodniczek”.
 „Wnioskujemy przez Komisję Dyscyplinarną pisma skierowanego
z prośbą o ocenę prawidłowości podjęcia decyzji przez Wydział
Rozgrywek Pomorskiego Wojewódzkiego Związku dotyczącej weryfikacji

StenoTech
Damian Płusa i Wspólnicy Sp. J
Ul. Polska 15
00-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
www.stenotech.com.pl

35

meczu II Ligi Mężczyzn pomiędzy UKS Top Solec Kujawski a UKS
Pelplin, rozegranego dwudziestego siódmego.
Przewodniczący Stanisław Szydło zaproponował, aby Walne Zgromadzenie
podjęło Uchwałę o przekazaniu odczytanych wniosków do Zarządu celem ich
rozpatrzenia.
Wiesław Pięta złożył wniosek, aby wnioski i uwagi Pomorskiego Wojewódzkiego
Związku Tenisa Stołowego ująć w protokole Walnego Zgromadzenia i tym
samym zobowiązać Zarząd do złożenia sprawozdania z ich realizacji na kolejnym
Walnym Zgromadzeniu.
Przewodniczący Stanisław Szydło wyraził przekonanie, że Zarząd rozpatrzy
zgłoszone wnioski i ustosunkuje się do nich.
Wiesław Pięta zaapelował, aby na przyszłość stosować się do zapisów
statutowych, dzięki czemu Walne Zgromadzenie podejmować będzie Uchwały
strategiczne, tym samym wnioski szczegółowe powinny być kierowane
bezpośrednio do Zarządu.
Przewodniczący Stanisław Szydło zapytał, kto jest autorem pierwszej propozycji
z czterech Uchwał zaprotokołaowanych przez Komisje Uchwał i Wniosków.
Wiesław Pięta przyznał, że osobiście jest autorem propozycji pierwszej Uchwały.
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Przewodniczący Stanisław Szydło zwrócił uwagę, że treść proponowanej
Uchwały wynika wprost z zapisów Statutu, zatem wynik głosowania będzie
oczywisty.
Jacek Kamza zaproponował, aby przeprowadzić oddzielnie głosowania nad
Uchwałami i oddzielnie nad wnioskami.
Przewodniczący Stanisław Szydło uznał wszystkie odczytane przez Stanisława
Piętę treści jako wnioski.
Marcin Kusiński zabrał głos w sprawie ustalenia daty otwarcia rozgrywek
Superligi.
Przewodniczący Wiesław Pięta powtórzył, że sprawa terminu rozpoczęcia
rozgrywek będzie dyskutowana na spotkaniu z Zarządem po zakończeniu obrad
Walnego Zebrania.
Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 13 w sprawie przyjęcia
wniosku o przekazanie do Zarządu wniosków skierowanych przez Pomorski
Związek Tenisa Stołowego.
W wyniku głosowania przy dwóch głosach przeciwnych Walne Zgromadzenie
zdecydowało o przekazaniu do Zarządu wniosków skierowanych przez Pomorski
Związek Tenisa Stołowego.
Wiesław Pięta odczytał również wnioski Opolskiego Związku Tenisa Stołowego:
 Scentralizowanie rozgrywek II ligi,
 Zgłaszanie zmian i wniosków ze strony klubów do PZTS-u, by
przechodziły przez związki wojewódzkie.
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 Współzawodnictwo sportowe o tytuł mistrza Polski oraz Puchar Polski,
 Przyznawanie punktów dla związków wojewódzkich tenisa stołowego
 Liczbę licencji liczyć w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców.
Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 14 w sprawie przyjęcia
wniosku o przekazanie do Zarządu wniosków skierowanych przez Opolski
Związek Tenisa Stołowego.
W wyniku głosowania przy dwóch głosach przeciwnych i dwóch wstrzymujących
się Walne Zgromadzenie zdecydowało o przekazaniu do Zarządu wniosków
skierowanych przez Opolski Związek Tenisa Stołowego.
Następnie przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 15
w sprawie wniosku o pozyskiwanie środków na rozwój tenisa stołowego w Polsce
od sponsorów oraz poprzez programy, eventy wewnętrzne i zewnętrzne.
W wyniku głosowania przy jednym głosie wstrzymującym się Walne
Zgromadzenie przyjęło wniosek o pozyskiwanie środków na rozwój tenisa
stołowego w Polsce od sponsorów oraz poprzez programy, eventy wewnętrzne
i zewnętrzne.
Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 16 w sprawie
kontynuowania działalności promocji Związku poprzez imprezy krajowe
i międzynarodowe, a w szczególności Narodowy Dzień Tenisa Stołowego w roku
dziewięćdziesięciolecia Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie przyjęło wniosek w sprawie
kontynuowania działalności promocji Związku poprzez imprezy krajowe
i międzynarodowe, a w szczególności Narodowy Dzień Tenisa Stołowego w roku
dziewięćdziesięciolecia Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
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Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 17 w sprawie
powołania Komitetu Obchodów Dziewięćdziesięciolecia PZTS.
W wyniku głosowania przy jednym głosie wstrzymującym się Walne
Zgromadzenie

przyjęło

wniosek

o

powołanie

Komitetu

Obchodów

Dziewięćdziesięciolecia PZTS.
Następnie przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 18
w sprawie opracowania i wdrożenia w życie wytycznych dotyczących COVID19 dla rozgrywek indywidualnych i drużynowych, które odbywają się pod
patronatem Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
W wyniku głosowania przy jednym głosie przeciwnym i dwoma wstrzymującymi
się Walne Zgromadzenie przyjęło wniosek w sprawie opracowania i wdrożenia w
życie wytycznych dotyczących COVID-19 dla rozgrywek indywidualnych i
drużynowych, które odbywają się pod patronatem Polskiego Związku Tenisa
Stołowego.
Po krótkiej dyskusji dotyczącej treści wniosku dotyczącego rozgrywek
Ekstraklasy przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 19
w sprawie podjęcia decyzji o spadku z Ekstraklasy w sezonie 2020/2021 jednej
drużyny, przyjęcia liczby dwunastu zespołów grających w sezonie 2021/2022
w Ekstraklasie.
W wyniku głosowania przy czterech głosach przeciwnych i czterech
wstrzymujących się Walne Zgromadzenie przyjęło wniosek w sprawie podjęcia
decyzji o spadku z Ekstraklasy w sezonie 2020/2021 jednej drużyny, przyjęcia
liczby dwunastu zespołów grających w sezonie 2021/2022 w Ekstraklasie.
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Prezes Dariusz Szumacher podziękował delegatom za konstruktywną dyskusję
i udzielenie absolutorium.
Zamknięcie Zgromadzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Stanisław Szydło zamknął
obrady Walnego Zebrania.

Protokół sporządziła
Beata Harassek
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