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26. POSIEDZENIE ZARZĄDU 

POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 
14 października 2020 roku, godz. 13:00, Zoom 

 
Protokół 

 
 

1. Otwarcie posiedzenia 

Prezes Zarządu PZTS – Dariusz Szumacher przywitał Członków Zarządu oraz 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, otwierając tym samym 26. posiedzenie Zarządu PZTS.  

Ze względu na panujący stan epidemiczny obowiązujący w kraju, posiedzenie odbyło się 

zdalnie, za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom. 

 

2. Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 26. posiedzenie Zarządu 

PZTS 

Prezes Zarządu Dariusz Szumacher, potwierdził ważność obrad. W spotkaniu uczestniczyło  

6 członków Zarządu PZTS. 

Ze względu na formę obrad, Prezes zaproponował, że osobiście poprowadzi spotkanie. 

Zarząd jednogłośnie przychylił się do tej propozycji, wybierając tym samym pana Dariusza 

Szumachera na prowadzącego 26. Posiedzenie Zarządu PZTS.   

W obradach uczestniczył przewodniczący Komisji Rewizyjnej – pan Robert Janus.  

Do protokołowania powołano panią Dominikę Gomoła. 

 

3. Przyjęcie porządku obrad 

Na forum Zarządu, Prezes przedstawił porządek obrad. Do projektu porządku obrad,  

w sprawach różnych, dopisano pkt. 10.1.MKS Lewart AGS Lubartów – prośba o umorzenie kary 

finansowe. Na prośbę pana Marka Zalewskiego, do Spraw różnych dodano również pkt. 10.2. 

ogłoszenie konkursowe na wybór organizatora zawodów dla niepełnosprawnych.  

Wobec braku innych uwag, porządek obrad przyjął następujące brzmienie: 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 26. posiedzenie Zarządu PZTS. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z 25. posiedzenia Zarządu PZTS. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS oraz Prezydium 

Zarządu PZTS, w okresie od dnia 16 czerwca 2020 roku: 

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

17.06-13.10.2020 r.: 

7. Uchwały podjęte podczas Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Delegatów PZTS: 

7.1. Uchwały i wnioski zgłoszone do Komisji Uchwał i Wniosków, 

7.2. Wnioski PWZTS (wraz z notatką ze spotkania w Luboniu), 

7.3. Wnioski OZTS. 

8. Samuel Michna – OSSM Gdańsk. 

9. Regulamin Rozgrywek:  

9.1. Regulamin Rozgrywek PZTS – propozycja; 

9.2. Prośba Rady Weteranów.  

10. Sprawy różne: 

10.1. MKS Lewart AGS Lubartów – prośba o umorzenie kary finansowej. 

10.2. ogłoszenie konkursowe na wybór organizatora zawodów dla niepełnosprawnych. 

11. Zamknięcie zgromadzenia. 

Zarząd PZTS jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek obrad. 

 

4. Przyjęcie protokołu z 25. posiedzenia Zarządu PZTS 

Przewodniczący obrad zapytał członków Zarządu, czy mają uwagi do protokołu  

z ostatniego posiedzenia. Wobec braku uwag, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 501/Z/2020 w 

sprawie przyjęcia protokołu z 25. Posiedzenia Zarządu PZTS – uchwałę podjęto 6 – 0 – 0. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS oraz 

Prezydium Zarządu PZTS, w okresie od dnia 16 czerwca 2020 roku: 

Prezes Zarządu przedstawił decyzję, które podjął pomiędzy posiedzeniami, po krótce 

omawiając każdą z nich: 

• 42/PR/2020 z 18.08.2020 r. – ws. przedłużenia licencji sędziowskich –decyzję podjęto 

na wniosek Przewodniczącego Kolegium Sędziów, ze względu na stan pandemiczny oraz 

chęć ograniczenia przemieszczania się sędziów, przedłużono ważność licencji 

sędziowskich wszystkim sędziom na najbliższy sezon 2020/2021 bez konieczności 

podchodzenia do egzaminu. Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 502/Z/2020 w sprawie 

zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr 42/PR/2020 z dnia 18.08.2020 r. – 

uchwałę podjęto 6 – 0 – 0. 
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• 43/PR/2020 z 21.08.2020 r. – ws. przyznania nominacji do nadania godności Członka 

Honorowego PZTS – decyzją Prezesa dołączono kandydaturę Pana Wiesława Pięty. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 503/Z/2020 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa 

Zarządu PZTS nr 43/PR/2020 z dnia 21.08.2020 r. – uchwałę podjęto 6 – 0 – 0. 

• 44/PR/2020 z 28.08.2020 r. – ws. zmiany terminarza rozgrywek 1. lig – jest to decyzja 

podjęta po spotkaniu Zarządu, które miało miejsce po Walnym Zgromadzeniu PZTS. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 504/Z/2020 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa 

Zarządu PZTS nr 44/PR/2020 z dnia 28.08.2020 r. – uchwałę podjęto 6 – 0 – 0. 

• 45/PR/2020 z 31.08.2020 r. – ws. wyrażanie zgody na przeniesienie Wiktorii Wróbel  

do wyższe kategorii wiekowej – jest to kolejna z decyzji podjętych podczas rozmów 

Zarządu 23.08.2020 r. a wymagająca usankcjonowania. Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 

505/Z/2020 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr 45/PR/2020 z 

dnia 31.08.2020 r. – uchwałę podjęto 6 – 0 – 0. 

• 46/PR/2020 z 6.10.2020 r. – ws. korekty zgłoszeń do MP- Juniorów oraz ponownego 

rozlosowania obsady turnieju – drużyna z Bydgoszczy jest zwycięzcą rozgrywek w 

swoim województwie, jednak ze względu na błędne zgłoszenie oraz brak reakcji ze 

strony WR utraciła prawo gry w mistrzostwach, mając na uwadze tzw. duch sportu, 

Prezes podjął decyzję o korekcie zgłoszeń oraz o przeprowadzeniu ponownego 

rozlosowania drużyn do MP. Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 506/Z/2020 w sprawie 

zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr 46/PR/2020 z dnia 06.10.2020 r. – 

uchwałę podjęto 6 – 0 – 0. 

W omawianym okresie Prezydium Zarządu PZTS nie podjęło żadnej uchwały. 

 

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

17.06-13.10.2020 r.: 

Na forum Zarządu zaprezentowano uchwały podjęte przez Zarząd w trybie obiegowym,  

od ostatniego posiedzenia: 

• 479/Z/2020 z 6.07.2020 r. – ws. zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Polskiego 

Związku Tenisa Stołowego na sezon 2020/2021, 

• 480/Z/2020 z 10.07.2020 r. – ws. wyrażenia zgody na przekazanie miejsca  

w Ekstraklasie Kobiet, 

• 481/Z/2020 z 10.07.2020 r. – ws. obniżenia o 50% opłaty za przejęcie miejsca  

w Ekstraklasie dla KS GOTYK Toruń, 

• 482/Z/2020 z 13.07.2020 r. – ws. wyrażenia zgody na przekazanie miejsca w 1 lidze 

mężczyzn, 
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• 483/Z/2020 z 13.07.2020 r. – ws. wyrażenia zgody na przekazanie miejsca w 1 lidze 

kobiet, 

• 484/Z/2020 z 13.07.2020 r. – ws. wyrażenia zgody na przekazanie miejsca  

w Lotto Superlidze, 

• 485/Z/2020 z 14.07.2020 r. – ws. wprowadzenia zmian do Regulaminu Rozgrywek na 

sezon 2019/2020, 

• 486/Z/2020 z 22.07.2020 r. - ws. zwołania Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 

• 487/Z/2020 z 30.07.2020 r. - ws. wyboru organizatorów imprez z cyklu Grand Prix 

Polski do końca stycznia 2021 roku, 

• 488/Z/2020 z 3.08.2020 r. – ws. wyrażenia zgody na przywrócenie AZS PWSZ w Nysie 

do 1 ligi kobiet, 

• 489/Z/2020 z 3.08.2020 r. - ws. wyrażenia zgody na przywrócenie GKTS Wiązowna  

do 1 ligi mężczyzn, 

• 490/Z/2020 z 3.08.2020 r. - ws. wyrażenia zgody na przekazanie miejsca w 1 lidze 

mężczyzn, 

• 491/Z/2020 z 03.08.2020 r. – ws. obniżenia o 50% opłaty za przejęcie miejsca w 1 lidze 

mężczyzn dla MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda, 

• 492/Z/2020 z 7.08.2020 r. - ws. ustalenia rankingu przy naliczeniu opłat za wyszkolenie 

oraz opłat transferowych, 

• 493/Z/2020 z 10.08.2020 r. - ws. doprecyzowania zapisu pkt. 4.3.2. Regulaminu 

Rozgrywek PZTS na sezon 2020/2021, 

• 494/Z/2020 z 14.08.2020 r. - ws. zatwierdzenia listy nominowanych do nadania 

godności Członka Honorowego PZTS, 

• 495/Z/2020 z 26.08.2020 r. - ws. zmiany terminarza rozgrywek dla Ekstraklasy Kobiet, 

• 496/Z/2020 z 9.09.2020 r. - ws. zmniejszenia ilości drużyn spadających z Ekstraklasy 

Kobiet – uchwałę odrzucono, 

• 497/Z/2020 z 23.09.2020 r. - ws. zatwierdzenia składu OSSM Gdańsk na II połowę  

2020 r., 

• 498/Z/2020 z 23.09.2020 r. - ws. zatwierdzenia składu OSSM Drzonków na II połowę 

2020 r., 

• 499/Z/2020 z 23.09.2020 r. - ws. zatwierdzenia składu KN Seniorów na II półrocze 

2020 r., 

• 500/Z/2020 z 23.09.2020 r. - ws. zatwierdzenia składu KN Seniorek na II półrocze  

2020 r. 
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7. Uchwały podjęte podczas Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Delegatów PZTS: 

7.1. Uchwały i wnioski zgłoszone do Komisji Uchwał i Wniosków 

Pozyskanie środków na rozwój tenisa stołowego w Polsce od sponsorów oraz poprzez programy 

i eventy wewnętrzne i zewnętrzne. 

- Omówiono. Zarząd cały czas podejmuję działania mające na celu realizacje ww. punktu. 

 

Kontynuowania działań promujących związek podczas imprez krajowych i międzynarodowych,  

a w szczególności w czasie Narodowego Dnia Tenisa Stołowego (w roku 90-lecia istnienia PZTS). 

- Omówiono. Zarząd cały czas podejmuję działania mające na celu realizacje ww. punktu. 

 

Powołanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 90-lecia Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

- Pokrótce omówiono ten temat. Zarząd postanowił zastanowić się nas tym zagadnieniem  

i powrócić do sprawy podczas kolejnego posiedzenia.  

 

Opracowanie i wdrożenie w życie wytycznych dotyczących koronawirusa przed rozpoczęciem 

rozgrywek indywidulanych i drużynowych w sezonie 2020/2021 odbywających się pod patronatem 

PZTS. 

- punkt zrealizowano. 

 

Podjęcia szybkiej decyzji w sprawie ekstraklasy kobiet: 

- rozpoczęcie I rundy rozgrywek ekstraklasy kobiet w sezonie 2020/2021 z terminem 11-13.09., 

- o spadku jednej drużyny z ekstraklasy w sezonie 2020/2021, 

- powiększenie do 12 drużyn w ekstraklasie kobiet w sezonie 2021/2022, 

- punkt zrealizowano. 

 

Wnioski z PWZTS i Opolskiego ZTS złożone do komisji, a następnie zostały zaprezentowane 

delegatom i przekazane do rozpatrzenia przez Zarząd PZTS.  

- punkt zrealizowano. 

 

7.2. Wnioski PWZTS (wraz z notatką ze spotkania w Luboniu) 

Wprowadzenia zwyczaju/obowiązku udzielenia odpowiedzi/najlepiej na piśmie/na pisma 

kierowane do Zarządu PZTS lub jego komisji. 

- omówiono. 
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Powrócenie do dobrych praktyk wypracowywania i wprowadzania zmian w Regulaminie 

Rozgrywek (a może także nad Kalendarzem Rozgrywek), poprzez opracowania harmonogramu 

jego opracowania, a w nim przeznaczenie właściwego czasu na zgłaszanie uwag, tak, aby także 

kluby mogły racjonalnie przygotować się do nowego sezonu pod względem organizacyjno-

finansowym. Proponujemy termin zakończenia prac do 30 marca. 

- przyjęto do realizacji.  

 

Oczekujemy uzasadnienia, dlaczego mimo zgłoszonej naszej uwagi, w Regulaminie Rozgrywek nie 

znalazły odbicia zmiany systemu rozgrywania GPP w kategoriach młodzieżowych, których 

warianty były proponowane na spotkaniu trenerów w lutym 2020 r. w Luboniu (z udziałem v-

prezesa PZTS ds. sportowych oraz Dyrektora Sportowego PZTS). 

- temat przedstawił Pan Tadeusz Nowak. Za zasadne należy przyjąć idee wprowadzenia bloków 

rozgrywania kategorii dziewcząt i chłopców, zwłaszcza w dobie pandemii, kiedy takie 

rozgraniczenie doprowadzi do zmian ilościowych osób przebywających na hali sportowej, są to 

też dłuższe przerwy dla zawodników.  

Zarząd PZTS podjął decyzja, aby zobowiązać Wydział Rozgrywek do zmiany programu 

minutowego zawodów, w myśl, którego zostanie wprowadzony podział na bloki rozdzielające 

gry chłopców oraz dziewcząt. 

 

Proponujemy wprowadzenie zmiany w zapisie p.3.7.7 Regulaminu Rozgrywek PZTS: P.3.7.3. Do 

wniosku należy dołączyć potwierdzenie posiadania uprawnień (trener - egzamin na stopień 

trenera tenisa stołowego klasy drugiej lub wyższej; instruktor – egzamin na instruktora tenisa 

stołowego oraz warunkowo ukończenie kursu związanego z tenisem stołowym). 

- omówiono. Podobne zagadnienia poruszają ramy kwalifikacji, temat przełożono na kolejne 

posiedzenie Zarządu. 

 

Oczekujemy uzasadnienia, dlaczego mimo zgłoszonej naszej uwagi, w Regulaminie Rozgrywek 

zachowano zapis p.4.3.2 dopuszczający w meczu ligowym grę 2 zawodników wypożyczonych? 

(proponowaliśmy zachowanie starego zapisu). 

- omówiono.  

Prosimy o udzielenie istotnych informacji dotyczących wdrażania w PZTS Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji wynikającego z „Obwieszczeń Ministra Sportu” zamieszczonych w Monitorze Polski „w 

sprawie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenia procesu szkolenia wstępnego, podstawowego i 

zaawansowanego w tenisie stołowym do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”. Jakie będą 

konsekwencje wprowadzenia tego systemu dla obecnych trenerów i dla osób , które po raz 

pierwszy mogą nabyć uprawnienia szkoleniowe. 
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- omówiono.  

 

Proponujemy przeprowadzenia merytorycznej dyskusji nad oceną dotychczasowego sposobu 

rozgrywek ligowych (np. system turniejowy 4 drużyn – oszczędność terminów itp.; czy system 

ekstraklasy kobiet, w którym zawodniczka jadą np. 500 km rozgrywa tylko jedno spotkanie sprzyja 

rozwojowi polskich zawodniczek?) 

- omówiono.  

 

Wnioskujemy o rozpatrzenie przez Komisję Dyscyplinarną PZTS pisma skierowanego w dniu 

Gdańsk, 04.07.2019 r. do Komisji z prośbą o ocenę prawidłowości podjęcia decyzji /przez Wydział 

Rozgrywek PWZTS/ dotyczącej weryfikacji meczu II ligi mężczyzn pomiędzy UKS TOP Solec 

Kujawski a UKS Pelplin, rozegranego w dniu 27 kwietnia 2019 roku w Solcu Kujawskim. 

- omówiono.  

 

7.3. Wnioski OZTS 

Zcentralizowanie rozgrywek II ligi (jednolity regulamin prowadzony przez PZTS) 

- Zarząd omówił temat. Dotychczas II liga leżała w gestii województw. Jest to bardzo duża 

zmiana. Zarząd postanowił skierować zapytanie do Wojewódzkich Związków Tenisa Stołowego. 

 

Zgłaszanie zmian i wniosków ze strony klubów do PZTS, by przechodziły przez Związki 

Wojewódzkie 

- kluby zgłaszając się do rozgrywek często pomijają WZTS. Pan Tadeusz Nowak zauważył, iż 

znajomość nowopowstałych klubów, zwłaszcza od strony organizacyjnej jest istotna dla 

WZTSów. Dane teleadresowe są często trudne do pozyskania, co utrudnia kontakt. Po 

omówieniu punktu, Zarząd postanowił zobowiązać Wydział Rozgrywek, do wysyłania aktualnej 

listy klubu wraz z podstawowymi danymi kontaktowymi do WZTS jako załącznik do rozliczenia 

licencji.  

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 507/Z/2020 w sprawie zobowiązania Wydziału Rozgrywek 

PZTS do przesyłania do Wojewódzkich Związków Tenisa Stołowego wraz z rozliczeniem licencji 

okresowych, danych teleadresowych klubów funkcjonujących w danym województwie – 

uchwałę podjęto 5 – 0 – 0. 

 

Puchar Polski pkt. statutu PZTS 10 pkt 1.c) Współzawodnictwo sportowe o tytuł MP oraz PP. 

Przyznanie pkt. dla ZW za miejsca 1-4 
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- temat wyłożył pan Tadeusz Nowak. Obecnie punktacja Pucharu Polski na szczeblu 

wojewódzkim przysługuję za miejsca 1-2. Dawniej pkt. przyznawano wszystkim drużynom.  

Po przeanalizowaniu tematu, Zarząd PZTS odrzucił wniosek.  

 

Ranking – ilość licencji na 100.000 mieszkańców 

- zapis niezrozumiały.  

 

8. Samuel Michna – OSSM Gdańsk 

Temat na forum Zarządu przedstawił Prezes. Samuel jest 11-letnim zawodnikiem 

trenującym obecnie konsultacyjnie w OSSM Gdańsk. W Centrum na stałe przebywa jego starszy 

brat, Dawid. Rodzicom bardzo zależy, aby również ich młodszy syn na stałe trenował w OSSM. 

Jest to młody, perspektywiczny zawodnik, na ostatnich Mistrzostwach Polski Żaków wywalczył 

złoty medal w grze deblowej oraz brąz w singlu.  

Pan Marek Zalewski podczas MP Żaków rozmawiał z ojcem zawodnika. W trakcie rozmowy 

panowie wspólnie rozważyli „za” oraz „przeciw” przyjęciu Samuela do OSSM Gdańsk. Jednym z 

argumentów przemawiających „za” jest bliskość rodzinnego domu (ok 35km). 

Pan Zbigniew Leszczyński również przychylił się do idei przyjęcia Samuela do OSSM Gdańsk 

w systemie stacjonarnym. Przypomniał, iż w CS PZTS trenuję też jego starszy brat – Dawid. 

Przy okazji Pan Zbigniew Leszczyński zauważył, iż Związek inwestuję w wyszkolenie 

zawodników, po czym nie ma najmniejszego wpływu na wybór klubów przez nich. 

Doświadczenie pokazuję, iż wielu rokujących zawodników dokonało błędnego wyboru, efektem 

czego zakończyli swoją przygodę z profesjonalnym tenisem stołowym. Ideą tego pomysł nie jest 

blokowanie wyboru poszczególnych klubów przez zawodników, ale pomoc i wsparcie przy 

dokonaniu trafnego wybory, pozwalającego na dalszy rozwój.  

Po omówieniu tematu, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 508/Z/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na przyjęcie Samuela Michny do OSSM Gdańsk – uchwałę podjęto 6 – 0 – 0. 

 

9. Regulamin Rozgrywek:  

9.1. Regulamin Rozgrywek PZTS – propozycja 

Temat przedstawił Pan Tadeusz Nowak. Modyfikacja dla Młodzieżowców w pkt. 6.13.7. RR 

PZTS, dotyczącego rozstawienia drużyn, tak aby drużyny z miejsc 1-8 były rozstawiona wg. 

zdobytych punktów, a kolejne miejsca losowane zgodnie z przedziałami zaproponowanymi w 

pkt 6.13.7. RR. 

Po przedstawieniu tematu, Prezes Zarządu stwierdził, iż obecne przepisy są zgodne z 

regulacjami obowiązującymi w Europie i na świecie, sezon już się rozpoczął, w związku z czym 

temat należy pozostawić bez dalszego rozpatrzenia.  
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9.2. Prośba Rady Weteranów 

Do biura Związku wpłynęła prośba Rady Weteranów wobec zmiany regulaminu 

rozgrywania turniejów Grand Prix Polski oraz Indywidualnych Mistrzostw Polski na te 

obowiązujące w sezonach 2018/2019 i wcześniej oraz o dołożenie do rywalizacji kategorii 

wiekowej W85, od bieżącego sezonu.  

Po omówieniu tematu, Zarząd PZTS podjął uchwalę nr 509/Z/2020 w sprawie 

wprowadzenia formuły rozgrywania turniejów obowiązującej w sezonie 2018/2019 i 

wcześniejszych oraz o dołożenia kategorii wiekowej W85 – uchwałę podjęto 5 – 0 – 1. 

 

10. Sprawy różne: 

10.1. MKS Lewart AGS Lubartów – prośba o umorzenie kary finansowej 

Zarząd pokrótce omówił temat.  

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 510/Z/2020 w sprawie obniżenia o połowę kary finansowej 

nałożonej na MKS Lewart AGS Lubartów – uchwałę podjęto 6 – 0 – 0. 

 

10.2. ogłoszenie konkursowe na wybór organizatora zawodów dla 

niepełnosprawnych 

Pan Marek Zalewski zaznajomił Zarząd z tematem. W związku ze zbliżającym się terminem 

końcowym składania wniosków o dofinansowanie z PFRON, konieczne jest pilne wyłonienie 

organizatorów tego wydarzenia.  

 

Pan Marek Zalewski poprosił o możliwość spotkanie z Panem Jurkiem Grycanem w celu 

podsumowanie stanu realizacji programów szkoleniowych oraz Narodowej Strategii Rozwoju 

Tenisa Stołowego.  

Ustalono termin spotkania na listopad bieżącego roku. 

 

11. Zamknięcie zgromadzenia 

W związku z wyczerpaniem tematów z porządku obrad, Prezes Zarządu podziękował za 

udział w spotkaniu on-line, zamykając tym samym 26. Posiedzenie Zarządu PZTS.  


