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28. POSIEDZENIE ZARZĄDU 

POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 
9 marca 2021 roku, godz. 13:00, Zoom 

 
Protokół 

 
1. Otwarcie posiedzenia.  

Prezes Zarządu PZTS – Dariusz Szumacher przywitał Członków Zarządu oraz zaproszonych 

gości, otwierając tym samym 28. posiedzenie Zarządu PZTS.  

Posiedzenie Zarządu odbyło się zdalnie, za pośrednictwem komunikatora internetowego 

Zoom. 

 

2. Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 28. posiedzenie Zarządu 

PZTS. 

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

łączne 10 członków Zarządu PZTS. 

Ze względu na formę obrad, posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu – Dariusz Szumacher.  

W obradach uczestniczyli: przewodniczący Komisji Rewizyjnej – pan Robert Janus, Dyrektor 

Sportowy PZTS – pan Stefan Dryszel, pan Jerzy Grycan – koordynator merytoryczny programów 

PM i PROTS oraz Marcin Frej – pracownik biura.  

Do protokołowania powołano panią Dominikę Gomoła. 

 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

Prezes Szumacher zaprezentował na forum Zarządu porządek obrad. Wobec braku uwag, 

przyjął on następujące brzmienie: 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 28. posiedzenie Zarządu PZTS. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z 27. posiedzenia Zarządu PZTS. 

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

Zarządu PZTS, w okresie od 15 grudnia 2020 roku. 

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

15.12.2020 – 8.03.2021 roku. 
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7. Zintegrowany System Kwalifikacji. 

8. Omówienie PROTS oraz Pingpongowych Marzeń. 

9. System Współzawodnictwa Sportowego – podsumowanie. 

10. Internetowy System Licencyjny – oferta. 

11. Strona internetowa PZTS, rozszerzenie o powiadomienia push - oferta.  

12. Regulamin zamówień. 

13. Zagrajmy w pingla.  

14. Umowa Enea. 

15. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Arłamowie – stan przygotowań. 

16. Obchody 90-lecia PZTS.  

17. Omówienie kwestii nagród finansowych za medale wywalczone podczas Mistrzostw Europy 

w 2019 i 2020 roku, w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

18. Wybory 2021. 

19. Pisma ws. spadków z Ekstraklasy Kobiet:  

19.1. UKS DOJLIDY Białystok, 

19.2. KTS Tarnobrzeg, 

19.3. Pietkiewicz Zbigniew.  

20. Lista uprawnionych do IMP ON. 

21. Zasady punktacji w rankingu końcowym po sezonie 2020/2021. 

22. Odwołanie od uchwały 540/Z/2021: 

22.1. ORLICZ 1924 Suchedniów – dotyczy D. Bąk, 

22.2. Świętokrzyski OZTS – dotyczy Sz. Ciosek. 

23. Odwołania od decyzji WR: 

23.1. MKS Jedynka Łódź – odwołanie od decyzji WR, 

23.2. KS DEKORGLASS Działdowo – prośba o zwrot dokonanej opłaty za przełożenie 

meczu. 

24. Sprawy różne: 

24.1. Delegacje Zarządu PZTS na turnieje rangi GP oraz MP, 

24.2. Prośba FIBRAIN KU AZS Politechnika Rzeszów, 

24.3. PROTS Głoska, 

24.4. KS DEKORGLASS Działdowo – prośba ws. play off, 

24.5. Prośba Pomorskiego ZTSu o przekazanie na własność dotychczas użyczonych 

stołów, 

24.6. Prośba KS BRONOWIANKA Kraków prośba o przekazanie stołów.  

25. Zamknięcie zgromadzenia. 

Zarząd PZTS jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek obrad. 
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4. Przyjęcie protokołu z 27. posiedzenia Zarządu PZTS. 

Przewodniczący obrad zapytał członków Zarządu, czy mają uwagi do protokołu  

z 27. Posiedzenia Zarządu. Wobec braku uwag, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 543/Z/2021  

w sprawie przyjęcia protokołu z 27. Posiedzenia Zarządu PZTS – uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

 

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

Prezydium Zarządu PZTS, w okresie od 15 grudnia 2020 roku. 

Prezes Zarządu PZTS przedstawił decyzję, które podjął pomiędzy posiedzeniami, krótko 

omawiając każdą z nich: 

• 53/PR/2021 z 8.01.2021 r. - ws. zmiany terminu rozgrywania IV GPP Weteranów na  

30-31.01.2021 r. – decyzja przedstawiona informacyjnie, ze względu na przedłużenie 

obostrzeń straciła moc;  

• 54/PR/2021 z 22.01.2021 r. - ws wyrażenia zgody na nieodpłatne przekładanie 

meczów do 31.01.2021 r. przez drużyny, SM, EK oraz 1 lig. Zarząd PZTS podjął uchwałę 

nr 544/Z/2021 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr 

54/PR/2021 z 22 stycznia 2021 roku – uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

W omawianym okresie Prezydium Zarządu nie podjęło żadnej uchwały.  

 

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

15.12.2020 – 8.03.2021 roku. 

Na forum Zarządu przedstawiono uchwały, jakie podjęto w okresie pomiędzy posiedzeniami 

Zarządu PZTS w trybie obiegowym: 

533/Z/2020 z 18.12.2020 r. – ws. wyboru firmy PPHU Modest Sp. z o.o. na dostawcę 60 

stołów do tenisa stołowego z siatką; 

534/Z/2020 z 18.12.2020 r. – WS. wyboru firmy PPHU Modest Sp. z o.o. na dostawcę 60 

robotów narzucających piłki wraz z siatką zbierającą oraz 4320 piłek do tenisa 

stołowego; 

535/Z/2021 z 13.01.2021 r. – ws. zatwierdzenia kryterium podziału środków 

dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2021 roku; 

536/Z/2021 z 13.01.2021 r. – ws. powołania M. Kubika i M. Redzimskiego do składu KN 

Seniorów; 

537/Z/2021 z 14.01.2021 r. – ws. odwołania GPP w poszczególnych kategoriach 

wiekowych oraz aktualizacji pkt 14.1.10. RR PZTS; 

538/Z/2021 z 30.01.2021 r. – ws. ustalenia zasad kwalifikacji do 2. GPP Seniorów; 

539/Z/2021 z 03.02.2021 r. – ws. przyznania odznaczeń związkowych działaczom z 

województwa dolnośląskiego; 
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540/Z/2021 z 5.02.2021 r. – ws. ustalenia zasad przyznawania średnich pkt. w 

przypadku braku rozegrania eliminacji wojewódzkich do 2. GPP; 

541/Z/2021 z 11.02.2021 r. - ws. zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr 

52/PR/2020 z 21 grudnia 2020 roku, powołującej Komisję Sprzętową; 

542/Z/2021 z 11.02.2021 r. – ws. zatwierdzenia podziału sprzętu sportowego, 

zakupionego w ramach projektu Pingpongowe Marzenia z PSE, zaproponowanego przez 

Komisję Sprzętową.  

 

7. Zintegrowany System Kwalifikacji  

Temat przedstawili panowie Sebastian Jagiełowicz oraz Jerzy Grycan. W ramach ZSK są 

nadawane lub podnoszone kompetencje zawodowe. Polskie Ramy Kwalifikacji to układ 

odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce. PZTS jako jeden z pierwszych związków 

sportowych aktualnie finalizuję proces kwalifikacji sportowych na poziomie 5.  

Za sprawą ZSK zawód i wiedza trenerów zostanie ujednolicona. Certyfikaty wydawane w 

ramach ZSK mają znaczenie o wymiarze międzynarodowym. Obecnie w PZTS jest 

przeszkolonych około 200 trenerów spełniających wymogi PRK.  

 

8. Omówienie PROTS oraz Pingpongowych Marzeń  

Pan Stefan Dryszel rozpoczął omawianie tego punktu od podsumowania wyników 

sportowych zawodników trenujących w PROTS. Zawodnicy w większości znacznie poprawili 

swoje rankingi, część z nich, w 2021 roku przeszła do starczej kategorii wiekowej. Kolejną 

metodą weryfikacji postępu zawodników jest bieżące i rzetelne prowadzenie dziennika 

treningowego.  

Program Pingpongowe marzenia łączy ze sobą szkolenie najmłodszych, edukację trenerów 

oraz promocję dyscypliny. Jego celem nadrzędnym jest przede wszystkim zainteresowanie 

uczniów szkół podstawowych aktywnością fizyczną za sprawą tenisa stołowego. 

 

9. System Współzawodnictwa Sportowego – podsumowanie  

W kolejnym z omawianych punktów, Pan Tadeusz Nowak podsumował System 

Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży. Na prośbę Instytutu Sportu nastąpiły zmiany 

w przydziale punktów w ramach SSM. Zmniejszono ilość przyznawanych punków w kategoriach 

młodzieżowych, zwiększono natomiast punktowanie juniorów i kadetów we wszystkich 

konkurencjach (także drużynowych), za novum należy uznać punktowanie miejsc 3-4 w 

eliminacjach wojewódzkich. Dzięki wprowadzeniu tych zmian kolejny raz zwiększy się ilość 

punktów możliwych do przyznania w ramach SSM, co ma swoje odzwierciedlenie w środkach 

przyznawanych klubom. W efekcie działań podjętych przez Zarząd obecnej kadencji, ilość 
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punktów wzrosła z 2436.24 do 3903.04, co stanowi wzrost o prawie 1467 punktów (około 

60%). 

 

10. Internetowy System Licencyjny – oferta  

Prezes Szumacher zapoznał Zarząd z ofertą przygotowaną przez firmę informatyczną obecnie 

obsługującą PZTS na rozszerzenie Internetowego Systemu Licencyjnego o dodatkowe moduły, 

które usprawnią pracę.  

Po omówieniu, Zarząd podjął decyzję o zebraniu ofert od innych, konkurencyjnych firm oraz 

powróceniu do tematu.  

 

11. Strona internetowa PZTS, rozszerzenie o powiadomienia push - oferta 

Punkt przesunięto na kolejne posiedzenie Zarządu.  

 

12. Regulamin zamówień 

Omówiono. 

 

13. Zagrajmy w pingla  

Pan Marcin Frej zapoznał członków Zarządu z założeniami projektu. Wszystkie obecne 

działania realizowane przez PZTS docierają do tej samej grupy odbiorców – osób związanych z 

tenisem stołowym. Głównym założeniem „Zagrajmy w pingala” jest dotarcie do zupełnie nowej 

grupy. Program zakłada utworzenie dedykowanej mu strony internetowej, przeprowadzenie 

szeregu akcji promocyjnych, w tym konkursów skierowanych do amatorów tenisa stołowego 

oraz spotkań z trenerami.   

 

14. Umowa Enea  

Prezes Szumacher pokrótce zreferował najważniejsze postanowienia umowy.  

 

15. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Arłamowie – stan przygotowań  

Panowie Kamil Dziukiewicz i Grzegorz Kielar zreferowali stan przygotowań do 

Indywidualnych Mistrzostw Polski w Arłamowie. Za największe zagrożenie wydarzenia należy 

niewątpliwie uznać trwającą od ponad roku pandemię. Aktualnie rozpoczęto rezerwację 

noclegów, przedłużono też termin preferencyjnego kwaterunku do 15 marca. Przed zawodami 

zaplanowana jest konferencja prasowa. W trakcie trwania turnieju zaplanowano transmisję z 4 

stołów oraz ma zostać zagospodarowane miejsce do wywiadów z zawodnikami. W niedzielę, 

między 13:00 a 14:45 przewidziano transmisja z finałów w TVP. Mecze mają komentować m.in. 

panowie Stefan Dryszel oraz Michał Dziubański.   
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Członkowie Zarządu ustalili, że w sobotę 27 marca 2021 o godzinie 18:00, odbędzie się 

stacjonarne posiedzenie Zarządu PZTS. 

 

16. Obchody 90-lecia PZTS 

Tegoroczne obchody 90-lecia wstępnie zostały zaplanowane na czerwiec. Aktualnie w 

przygotowaniu jest film, zamówiono medale okolicznościowe oraz pinsy, dla osób czy instytucji 

szczególnie zasłużonych dla PZTS mają być zamówione statuetki. W tym roku, na wszystkie 

najważniejsze imprezy sportowe przygotowano jeden wzór medali, nawiązujący do jubileuszu 

związku.  

 

17. Omówienie kwestii nagród finansowych za medale wywalczone podczas 

Mistrzostw Europy w 2019 i 2020 roku, w poszczególnych kategoriach wiekowych 

Omówiono.  

 

18. Wybory 2021 

Wstępnie termin wyborów został ustalony na 18 września 2021 roku, jednak z różnych 

względów termin ten został przesunięty na 25 września 2021 roku.  

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 545/Z/2021 ws. przesunięcia terminu Sprawozdawczo – 

Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego na 25 września 

2021 roku - uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

 

19. Pisma ws. spadków z Ekstraklasy Kobiet:  

19.1. UKS DOJLIDY Białystok, 

19.2. KTS Tarnobrzeg, 

19.3. Pietkiewicz Zbigniew.  

Powyższe pisma omówiono wspólnie.  

Ze względu na kontrowersje wokół sprawy, Zarząd PZTS podjął decyzję o konieczności 

spotkania z przedstawicielami klubów Ekstraklasy Kobiet na 18.03.2021 roku.  

 

20. Lista uprawnionych do IMP ON  

Ze względu na pandemie, planowane jest ograniczenie ilość zawodników startujących w 

zawodach. Optymalna ilość osób mieści się w przedziale 107-115 + osoby towarzyszące. Przy tej 

ilości zawodników turniej można rozegrać na 8-9 stołach. Finalna ilość zawodników 

uprawnionych do startu zostanie określona po ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie zadania 

przez PFRON.  
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21. Zasady punktacji w rankingu końcowym po sezonie 2020/2021  

Temat przedstawił pan Tadeusz Nowak. W tym sezonie jest rozgrywane tylko jedno GPP i 

Mistrzostwa Polski. Szczególnie należy uwrażliwić się na zawodników zmieniających kategorię 

wiekowa, którzy zaliczony będą mieć tylko jeden turniej.    

Zarząd podjął decyzje o skierowaniu sprawy do Wydziału Rozgrywek celem przygotowania 

propozycji zmiany liczenia punktacji oraz przeprowadzenia głodowania obiegowego w tej 

sprawie. 

 

22. Odwołanie od uchwały 540/Z/2021: 

22.1. ORLICZ 1924 Suchedniów – dotyczy D. Bąka 

Zawodnik Daniel Bąk był na niewystarczającej ilości zawodów przez co osiągnie 

nieadekwatnie niską ilość pkt względem reprezentowanych umiejętności. 

Sprawę skierowano pod głosowanie obiegowe.  

22.2. Świętokrzyski OZTS – dotyczy Sz. Ciosek   

Zawodnik Ciosek (młodzieżowiec) reprezentuję klub LUKS RADOŚĆ Porzecze, jest młody i 

perspektywiczny, w ubiegłym sezonie uczestniczył we wszystkich turniejach wojewódzkich, 

zdobywając wysoką punktację. W tym sezonie, ze względu na kwarantannę nie mógł 

wystartować w zawodach.   

Wobec powyższego, prezes Świętokrzyskiego OZTS zawnioskował o przyznanie mu średnich 

pkt z dwóch WTK ale z sezonu 2019/2020.  

 

23. Odwołania od decyzji WR: 

23.1. MKS Jedynka Łódź – odwołanie od decyzji WR – Klub wystosował prośbę o 

anulowanie kary finansowej (1.000,00 zł) za rozstawienie niezgodne z rankingiem, 

drużyna otrzymała także walkower. W trakcie meczu jedna z zawodniczek z Łodzi 

poniosła kontuzje, wobec czego trener opuścił z nią sale, pozostawiające zawodniczki 

same. Wobec wyjątkowej sytuacji Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 546/Z/2021 w 

sprawie obniżenia nałożonej kary finansowej do 200,00 zł - uchwałę podjęto 7 – 0 – 0. 

23.2. KS DEKORGLASS Działdowo – prośba o zwrot dokonanej opłaty za 

przełożenie meczu z godnie z decyzją PR. 

Omówiono. Klub ma otrzymać zwrot wpłaconych środków. 

 

24. Sprawy różne: 

24.1. Delegacje Zarządu PZTS na turnieje rangi GP oraz MP  

Na forum zaprezentowano harmonogram delegacji Zarządu PZTS na tegoroczne turnieje. 

24.2. Prośba FIBRAIN KU AZS Politechnika Rzeszów  



8 

 

Omówiono. 

24.3. PROTS Głoska  

Omówiono. 

24.4. KS DEKORGLASS Działdowo – prośba ws. play off 

Po zapoznaniu się z pismem oraz opinią obecnego podczas spotkania Dyrektora 

Sportowego, Zarząd PZTS podjął decyzje o odrzuceniu wniosku.  

24.5. Prośba Pomorskiego ZTSu o przekazanie na własność dotychczas 

użyczonych stołów  

Zarząd Pomorskiego ZTSu poprosił o przekazanie na własność 8 stołów Andro, siatek i 

stolików sędziowskich DHS oraz 80 płotków, które zostały użyczone do województwa w 

2015 roku. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie sprzętu na rzecz POZTS.  

24.6. Prośba KS BRONOWIANKA Kraków prośba o przekazanie stołów 

Do biura Związku wpłynęło pismo klubu z prośbą o przekazanie 8 stołów do tenisa 

stołowego. W związku z zaplanowaną na okres letni dystrybucją sprzętu do 

województwa, Zarząd podjął decyzje o pozostawieniu w gestii Krakowskiego 

Okręgowego Związku Tenisa Stołowego rozdysponowania należnej im części.  

 

25. Zamknięcie zgromadzenia. 

Wobec wyczerpania tematów z porządku obrad, Prezes Zarządu podziękował za udział w 

spotkaniu on-line, zamykając tym samym 28. Posiedzenie Zarządu PZTS.  

 


