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Protokół 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego 

Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

Warszawa, 25 września 2021 roku 

 

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia przez prezesa Zarządu PZTS 

 

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

otworzył prezes Zarządu, Dariusz Szumacher. Zgromadzeni minutą ciszy 

uczcili pamięć zmarłych członków Związku: Danuty Szmidt-Calińskiej, 

Zbigniewa Kulczyckiego, Zygmunta Sutkowskiego, Izabeli Marii 

Dzieduszyckiej, Wojciecha Waldowskiego, Mariana Ormańca, Oskara 

Sroczyńskiego, Feliksa Wojewody, Włodzimierza Ryfczaka, Andrzeja 

Grządziela, Jana Nowickiego, Magdaleny Cieśli, Waldemara Chądzyńskiego, 

Adama Krupiarza, Jana Włosika i Lesława Helbina.  

 

2. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zgromadzenia 

 

Prezes Zarządu, Dariusz Szumacher, zaproponował, by na przewodniczącego 

Zgromadzenia wybrać Stanisława Szydło. Stanisław Szydło wyraził zgodę 

na kandydowanie. 

Na wiceprzewodniczącego prezes Szumacher zaproponował Sebastiana 

Jagiełowicza. Sebastian Jagiełowicz wyraził zgodę na kandydowanie. 

Z sali nie zgłoszono innych kandydatów. Prezes Zarządu, Dariusz 

Szumacher, zaproponował przegłosowanie kandydatów na 



Strona 2 z 50 
 

StenoTech  

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

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego en bloc. Ponieważ nie zgłoszono 

sprzeciwu, prezes Szumacher zarządził głosowanie nr 1 na 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zgromadzenia. 

W wyniku głosowania, jednogłośnie wybrano Stanisława Szydło na 

przewodniczącego i Sebastiana Jagiełowicza na wiceprzewodniczącego 

Zgromadzenia. 

 

3. Wybór protokolanta obrad 

 

Prezes Zarządu, Dariusz Szumacher, poinformował, że zebranie jest 

nagrywane i protokołowane, a protokolantem zebrania jest Beata Harassek 

z firmy StenoTech. Następnie prezes Szumacher przekazał prowadzenie 

obrad przewodniczącemu Zgromadzenia, Stanisławowi Szydło. 

 

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia 

 

Przewodniczący Zgromadzenia, Stanisław Szydło, podziękował za wybór 

i przypomniał, że projekt porządku obrad został rozdany delegatom. 

 

Dariusz Szumacher zaproponował, żeby wybór Prezesa, Zarządu oraz 

Komisji Rewizyjnej przenieść przed przerwę obiadową. 
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Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 2 w sprawie 

przesunięcia punktu 18. porządku obrad za głosowanie na prezesa, na 

członków zarządu i na członków Komisji Rewizyjnej. 

W wyniku głosowania większością głosów przy 2 głosach wstrzymujących 

się Zgromadzenie zdecydowało o przesunięciu punktu 18. porządku obrad 

„Przerwa” za głosowanie na prezesa, na członków zarządu i na członków 

Komisji Rewizyjnej. 

 

Maria Kała zgłosiła wniosek o dodanie do porządku obrad punktu 

dotyczącego zmiany punktu 22. Statutu Związku, dotyczącego wyboru 

delegatów. O ile byłoby to możliwe, ten punkt powinien znaleźć się przed 

przerwą obiadową. 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło stwierdził, że nie można zagwarantować, 

że dodatkowy punkt będzie przeprowadzony przed przerwą. 

Przewodniczący Stanisław Szydło przypomniał, że sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej, sprawozdanie Zarządu z działalności Związku i sprawozdanie 

finansowe były wcześniej rozesłane delegatom i zaproponował, by 

sprawozdania nie były prezentowane podczas obrad, a żeby przeprowadzono 

od razu dyskusję nad tymi sprawozdaniami. 

 

Prezes Zarządu, Dariusz Szumacher, stwierdził, że przewidywana jest krótka 

prezentacja tego, co jest w sprawozdaniu. Po tym sprawozdaniu należałoby 

przeprowadzić dyskusję. 
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Przewodniczący Stanisław Szydło doprecyzował swoją propozycję w ten 

sposób, że nie byłoby bezpośredniej prezentacji przewodniczących 

poszczególnych komisji. Następnie przewodniczący Szydło zarządził 

głosowanie nr 3 w sprawie propozycji pominięcia prezentacji 

przewodniczących poszczególnych komisji. 

W wyniku głosowania większością głosów przy 2 głosach wstrzymujących 

się Zgromadzenie zdecydowało o przyjęciu propozycji pominięcia 

prezentacji przewodniczących poszczególnych komisji. 

 

Do projektu porządku obrad nie zgłoszono innych uwag, wobec czego 

Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 4 w sprawie 

przyjęcia porządku obrad z zaproponowanymi zmianami. 

W wyniku głosowania Zgromadzenie jednogłośnie zdecydowało o przyjęciu 

porządku obrad z zaproponowanymi zmianami. 

 

5. Zatwierdzenie regulaminu obrad Zgromadzenia 

 

Jacek Kamza (mandat 66) zaproponował, by paragrafie 4. regulaminu obrad, 

w punkcie 1.1. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, na samym końcu dodać 

tekst: „i innych głosowań odbywających się na walnym”, ponieważ obecnie 

jest mowa tylko o tym, że Komisja Mandatowo-Skrutacyjna liczy głosy 

w wyborach. Brakuje stwierdzenia o liczeniu głosów w trakcie głosowań 

w innych sprawach, jak np. nad uchwałami i wnioskami Komisji Uchwał 

i wniosków. 
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Przewodniczący Stanisław Szydło przyjął propozycję delegata do 

przegłosowania. 

 

Ryszard Weisbrodt, spytał o regulamin lub zasady wyborów. 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło stwierdził, że tryb wyborów, sposób 

zgłaszania kandydatów i zasady wyborów są określone w Statucie Związku. 

 

Kamil Skrzypczak (mandat 45) poparł wniosek Ryszarda Weisbrodta, że 

powinien być osobny regulamin wyborów, który określa kto może być 

wybierany, kto może wybierać, na jakich zasadach dokonuje się wybór, 

kiedy głos jest ważny, kiedy nieważny, jak się zgłasza kandydatów, a także 

co następuje w przypadku, gdy kandydaci dostaną taką samą liczbę głosów. 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło stwierdził, że większość tych zagadnień 

jest uregulowana w Statucie, natomiast w obecnej chwili nie ma możliwości 

opracowania osobnego regulaminu. 

 

Andrzej Kleinrok zaproponował aby wybrać Komisję Mandatowo-

Skrutacyjną. Komisja powinna opracować ramowy regulamin, który 

następnie byłby przez Walne Zebranie przyjęty lub poprawiony. 
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Jacek Kamza (mandat 66) stwierdził, że opracowanie regulaminu byłoby 

bardzo trudne i zaproponował przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną 

i Wyborczą prostych zasad głosowania. 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło skierował do prawnika Związku pytanie, 

czy regulamin i zasady dają nam podstawy wyboru, czy z punktu widzenia 

prawa regulamin i zasady są równoważne. 

 

Radca Prawny Konrad Buczyło stwierdził, że regulamin i zasady to są dwa 

różne dokumenty. Regulamin nakreśla w sposób bardziej szczegółowy i 

zdaniem radcy nie można go przygotować w krótkim czasie, w trakcie 

Zgromadzenia. Radca potwierdził, że większość kwestii, o których jest 

mowa, jest uregulowana bezpośrednio w Statucie i nie ma potrzeby 

powielania zapisów statutowych. Komisja, która zostanie wybrana, może 

natomiast określić wcześniej bardziej szczegółowe zasady przeprowadzania 

wyborów, ale mowa jest o zasadach, a nie o oddzielnym dokumencie, 

o obszernym regulaminie. 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zaproponował, aby ustalić, że komisja, 

która zostanie wybrana, określi zasady wyborów, które zostaną 

przedstawione delegatom i do których zostaną ewentualnie wniesione 

poprawki. 

Ponieważ nie zgłoszono sprzeciwu ani innych wniosków, przewodniczący 

Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 5 nad wnioskiem, aby przed 
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wyborami komisja przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu zasady 

przeprowadzenia wyborów. 

W wyniku głosowania większością głosów przy 2 głosach wstrzymujących 

się Zgromadzenie przyjęło wniosek, aby przed wyborami komisja 

przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu zasady przeprowadzenia wyborów. 

 

Następnie przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 6 nad 

przyjęciem regulaminu obrad z uwzględnieniem zaproponowanych zmian. 

W wyniku głosowania większością głosów Zgromadzenie przyjęło 

regulamin obrad z uwzględnieniem zaproponowanych zmian. 

 

6. Wybory Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej 

oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło przypomniał, że w każdej z komisji 

będzie działać trzech członków i poprosił o zgłaszanie kandydatów, 

w pierwszej kolejności do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

 

Piotr Anchim (mandat 82) zaproponował Adama Bułata. 

 

Adam Bułat wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Tadeusz Nowak zgłosił do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Jacka Kamzę, 

który wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Kamil Skrzypczak (mandat 45) zgłosił kandydaturę Tomasza Durajczyka, 

który również wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Ryszard Weisbrodt poprosił żeby przewodniczący poinformował 

kandydatów, że decydując się na udział w pracach Komisji Mandatowo-

Skrutacyjnej tracą możliwość kandydowania na prezesa i członków Zarządu. 

Stwierdził również, że jego zdaniem poważnym błędem jest łączenie 

w jednej komisji funkcji skrutacyjnej i mandatowej. 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło stwierdził, że w Statucie jest zapis 

o wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i dlatego taka jest nazwa tej 

komisji. Potwierdził, że osoby, które biorą udział w tej komisji, nie mogą 

kandydować do zarządu ani na prezesa Związku. 

 

Jacek Kamza zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji 

Mandatowo-Skrutacyjnej. 

 

Wobec braku sprzeciwu, przewodniczący Stanisław Szydło przychylił się do 

wniosku, ogłosił zamknięcie listy kandydatów do Komisji Mandatowo-

Skrutacyjnej i zaproponował głosowanie en bloc na całą listę.  

Przy braku sprzeciwu i innych wniosków, przewodniczący Stanisław Szydło 

zarządził głosowanie nr 7 nad składem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 
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W wyniku głosowania Zgromadzenie większością głosów wybrało Komisję 

Mandatowo-Skrutacyjną w składzie: Adam Bułat, Jacek Kamza i Tomasz 

Durajczyk. 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło poprosił o zgłaszanie kandydatów do 

Komisji Wyborczej. 

 

Kamil Skrzypczak zgłosił Roberta Ostasiewicza, który wyraził zgodę na 

kandydowanie. 

 

Grzegorz Smyk zgłosił Pawła Murzewskiego, który także wyraził zgodę na 

kandydowanie. 

 

Kazimierz Skrzypek zaproponował Grzegorza Lewandowskiego. 

 

Grzegorz Lewandowski wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Wobec braku innych kandydatur przewodniczący Stanisław Szydło zamknął 

listę kandydatów do Komisji Wyborczej, zaproponował głosowanie en bloc 

nad całą listą i przy braku sprzeciwu zarządził głosowanie nr 8 nad składem 

Komisji Wyborczej.  

W wyniku głosowania Zgromadzenie większością głosów wybrało Komisję 

Wyborczą w składzie: Robert Ostasiewicz, Paweł Murzewski i Grzegorz 

Lewandowski. 
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Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono następujące osoby: 

 

Dariusz Szumacher (mandat 12) zaproponował Grzegorza Kielara, który 

wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Sebastian Jagiełowicz (mandat 88) zgłosił Wiesława Piętę. 

 

Wiesław Pięta wyraził zgodę na kandydowanie i zaproponował Pawła 

Gąsiorskiego. 

 

Podobnie, jak w wypadku Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji 

Wyborczej, nie zgłoszono większej liczby kandydatów, niż ustalona liczba 

członków Komisji Uchwał i Wniosków. Przewodniczący Stanisław Szydło 

zamknął listę kandydatów do Komisji Wyborczej, zaproponował głosowanie 

en bloc nad całą listą i przy braku sprzeciwu zarządził głosowanie nr 9 nad 

składem Komisji Uchwał i Wniosków. 

W wyniku głosowania, przy jednym głosie wstrzymującym się, 

Zgromadzenie wybrało Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Grzegorz 

Kielar, Wiesław Pięta i Paweł Gąsiorski. 

 

7. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego Polskiego Związku 

Tenisa Stołowego oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży 

Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 
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Prezes Zarządu, Dariusz Szumacher wystosował specjalne podziękowania 

dla Ryszarda Weisbrodta z Pomorskiego Związku za szczególny wkład 

i wieloletnią pracę dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz Wiesława 

Pięty za dokumentowanie historii tenisa stołowego i zorganizowanie 

muzeum, które wkrótce ma zostać otwarte. 

Zebrani oklaskami nagrodzili Ryszarda Weisbrodta i Wiesława Piętę. 

 

Następnie prezes Dariusz Szumacher zaprosił do zabrania głosu wiceprezesa 

Zarządu ds. organizacyjnych, Kamila Dziukiewicza. 

 

Wiceprezes Kamil Dziukiewicz, przedstawił zwycięzców we 

współzawodnictwie w kilku kategoriach. We współzawodnictwie wszystkich 

działaczy i trenerów trzecie miejsce zajął Krakowski Okręgowy Związek 

Tenisa Stołowego. Miejsce drugie zajął Mazowiecki Związek Tenisa 

Stołowego, a miejsce pierwsze – Śląski Związek Tenisa Stołowego 

We współzawodnictwie sportowym Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

w sezonie 2019-2020 trzecie miejsce zdobył AZS Wrocław. Miejsce drugie 

zajął Klub Sportowy Bronowianka Kraków, a zwycięzcą został AZS 

Politechniki Rzeszowskiej. 

We współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży Ministerstwa Sportu, 

w kategorii województw, w sezonie 2019-2020 trzecie miejsce zdobył 

Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, miejsce drugie – 

Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, a zwycięzcą został Śląski 

Związek Tenisa Stołowego. 
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We współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży Ministerstwa Sportu, 

w kategorii klubowej trzecie miejsce zajął AZS Uniwersytet Wrocławski, 

drugie miejsce zdobył UKS Dojlidy Białystok, a zwycięzcą został ZKS 

Zielona Góra. 

Następnie wiceprezes Kamil Dziukiewicz przedstawił podsumowanie 

licencji zawodniczych w sezonie 2019-2020. Trzecie miejsce zajął 

Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, drugie miejsce – 

Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego i pierwsze miejsce zajął Śląski 

Związek Tenisa Stołowego. 

W kategorii licencji zawodniczych w rywalizacji klubowej trzecie miejsce 

zdobył MKS Skarbek Tarnowskie Góry, drugie miejsce zajął Energa KTS 

Toruń, a pierwsze miejsce zajął KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki. 

We współzawodnictwie sportowym Polskiego Związku Tenisa Stołowego w 

sezonie 2020/2021 trzecie miejsce zajął Kujawsko-Pomorski Okręgowy 

Związek Tenisa Stołowego, drugie miejsce zajął Mazowiecki Związek 

Tenisa Stołowego i pierwsze miejsce po raz kolejny Śląski Związek Tenisa 

Stołowego. 

W sezonie 2020/2021 we współzawodnictwie sportowym Polskiego Związku 

Tenisa Stołowego trzecie miejsce zajął ZKS Zielona Góra. Drugie miejsce 

zdobył AZS Wrocław, a pierwsze miejsce – Klub Uczelniany AZS 

Politechnika Rzeszowska. 

We współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w sezonie 2020/2021 

trzecie miejsce zajął Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, 

drugie miejsce – Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 

i pierwsze miejsce – Śląski Związek Tenisa Stołowego. 
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W klasyfikacji klubowej w roku 2020/2021 trzecie miejsce zajął Klub 

Sportowy Bronowianka Kraków, drugie miejsce – ZKS Zielona Góra, 

a pierwsze miejsce – AZS Uniwersytet Wrocławski. 

W podsumowaniu licencji zawodniczych, w klasyfikacji województw, 

trzecie miejsce zajął Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego, miejsce 

drugie – Śląski Związek Tenisa Stołowego i miejsce pierwsze – Mazowiecki 

Związek Tenisa Stołowego. 

W podsumowaniu licencji zawodniczych w sezonie 2020/2021 trzecie 

miejsce przypadło UKS Return Piaseczno. Drugie miejsce zajął KS Bogoria 

Grodzisk Mazowiecki i pierwsze miejsce – Energa KTS Toruń. 

 

Prezes Zarządu, Dariusz Szumacher, pogratulował laureatom wyróżnień.  

 

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i stwierdzenie 

zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych 

porządkiem zgromadzenia 

 

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Jacek Kamza, 

przedstawił sprawozdanie Komisji. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna 

w składzie: przewodniczący komisji Jacek Kamza, członek komisji Tomasz 

Durajczyk i członek komisji Adam Bułat, na podstawie listy obecności 

stwierdziła, że na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania 99 delegatów, 

obecnych w sali obrad jest 96 delegatów, co stanowi 97%. Komisja 

stwierdza, że Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego jest zgodne ze Statutem Związku 



Strona 14 z 50 
 

StenoTech  

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

i regulaminem obrad w pierwszym terminie. Delegaci mają prawo do 

podejmowania uchwał w sprawie, dla których zgromadzenie zostało zwołane. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia, Stanisław Szydło podziękował 

przewodniczącemu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i zwrócił się do 

przewodniczących Komisji Wyborczej i Komisji Uchwał i Wniosków 

o informację w sprawie ukonstytuowania się komisji. 

 

Paweł Murzewski poinformował, że Komisja Wyborcza ukonstytuowała się 

w składzie: przewodniczący Komisji – Paweł Murzewski, członkowie – 

Robert Ostasiewicz i Grzegorz Lewandowski. 

 

Paweł Gąsiorski poinformował, że Komisja Uchwał i Wniosków 

ukonstytuowała się w składzie: przewodniczący – Paweł Gąsiorski, Wiesław 

Pięta – członek i Grzegorz Kielar – członek. 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania godności Honorowego 

Członka PZTS oraz wręczenia odznak 

 

Przewodniczący Zgromadzenia, Stanisław Szydło, poinformował, że Zarząd 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego postanowił zaproponować Walnemu 

Zgromadzeniu przyznanie godności Honorowego Członka PZTS Józefowi 

Jagiełowiczowi, Jerzemu Klingerowi, Henrykowi Michalakowi, Edwardowi 

Roli, Kazimierzowi Skrzypkowi, Zdzisławowi Waśkowskiemu oraz Jerzemu 

Wieczorkowi. 
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Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 10 w sprawie 

podjęcia uchwały o nadaniu godności Honorowego Członka PZTS.  

W wyniku głosowania Zgromadzenie jednogłośnie, 88 głosami za przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się, podjęło uchwałę o nadaniu 

godności Honorowego Członka PZTS. 

Następnie prezes Zarządu, Dariusz Szumacher wraz z członkiem Zarządu, 

Sebastianem Jagiełowiczem wręczyli wyróżnienia i odznaki, przedstawiając 

sylwetki odznaczonych. Wyróżnieni zostali: Ryszard Weisbrodt, Barbara 

Kowalska, Józef Jagiełowicz, Kazimierz Skrzypek, Jerzy Wieczorek, 

Zdzisław Waśkowski. 

Na zakończenie uroczystości prezes Zarządu, Dariusz Szumacher 

podziękował członkom ustępującego Zarządu PZTS i Komisji Rewizyjnej 

i wręczył im drobne upominki. 

 

10. Sprawozdanie Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

z działalności Związku w 2020 roku oraz z działalności Związku 

w okresie od 24 października 2016 do 25 września 2021 roku, 

dyskusja 

 

Sprawozdanie z działalności Związku w roku 2020 oraz w całej, mijającej 

kadencji przedstawił prezes ustępującego Zarządu, Dariusz Szumacher. 

Sprawozdanie zostało dostarczone delegatom przed Zgromadzeniem, 

a najważniejsze zagadnienia zostały przedstawione na ekranie. 
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Prezes Dariusz Szumacher zwrócił uwagę na przychody Związku, które 

wykazują wzrost w różnych aspektach, szczególnie w dziedzinie szkoleń. 

W ostatnim kwartale bieżącego roku spodziewane są dalsze przychody, nie 

ujęte w prezentacji, dla kadry narodowej seniorów i kadry narodowej osób 

niepełnosprawnych, a będące skutkiem Mistrzostw Europy, Igrzysk 

Olimpijskich oraz Igrzysk Paraolimpijskich. 

W ostatniej kadencji nastąpił duży rozwój tenisa stołowego, co jest 

rezultatem Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego i działań 

z nim związanych, dotyczy to również sportu dzieci i młodzieży - program 

„Pingpongowe Marzenia”. 

W mijającej kadencji wzrastały także przychody od sponsorów. 

Prezes Dariusz Szumacher poinformował, że wynik finansowy za 2019 

pokrył bilansowe straty z lat ubiegłych, natomiast wynik finansowy za rok 

2020 wykazał dużą nadwyżkę przychodów. Prezes zwrócił uwagę, że jest to 

mylące, ponieważ był to rok pandemiczny, kiedy nie odbywały się zawody 

międzynarodowe, które zawsze generują duże koszty. Ministerstwo zgodziło 

się, żeby nie zwracać środków do Ministerstwa i dużą część środków 

przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego, co zrealizowano.  

W 2020 roku rozpoczęto cykl imprez promocyjnych „Pingpong na trawie”. 

Z powodu pandemii nie udało się zrealizować wszystkich planowanych 

wydarzeń, jednak program był przeprowadzony częściowo, został rozliczony 

i Związek otrzymał kolejną dotację. W bieżącym roku program jest 

kontynuowany. 

Odbył się Narodowy Dzień Tenisa Stołowego i dwie edycje imprezy 

Pingpongowy Narodowy, które miały miejsce w kilkunastu miejscach, 
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Wojewódzkie Związki miały możliwość organizacji i promowania tenisa 

stołowego. 

Prezes Zarządu Dariusz Szumacher podziękował członkom Zarządu, 

Tadeuszowi Nowakowi i Piotrowi Anchimowi za skuteczne negocjacje 

z Instytutem Sportu w sprawie punktacji klubowej w ramach Systemu Sportu 

Młodzieżowego. 

 

Członek Zarządu, Sebastian Jagiełowicz, przedstawił informację na temat 

wdrożenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Jest to program, który ma 

umożliwić trenerom nabycie kwalifikacji i kompetencji certyfikowanych, 

które będą uznawane przez instytucje, w tym instytucje państwowe na 

terenie naszego kraju, a w przyszłości także za granicą. 

Do obecnej chwili Ministerstwo zaakceptowało i nadało Związkowi 

uprawnienia w zakresie certyfikacji poziomu IV, V i VI trenerom, którzy 

pracują bezpośrednio przy stołach (poprzednio trener klasy II, klasy I 

i instruktor). W opracowaniu są jeszcze dwie kwalifikacje: trener rangi 

mistrzowskiej oraz trener animator, który ma prowadzić zajęcia z dziećmi 

w szkołach, na osiedlach oraz w środowiskach wiejskich. 

 

Prezes Dariusz Szumacher przedstawił informację o pracach remontowych, 

przeprowadzonych w Centrum Szkolenia Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego, mających na celu m.in. dostosowanie do przepisów 

przeciwpożarowych i budowlanych. Wymieniono oświetlenie na światła 

LED, co przyniosło duże oszczędności w kosztach energii. Wymieniono 

wykładzinę, zainstalowano dodatkowe nagłośnienie. 
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Prezes Dariusz Szumacher poinformował, że następuje systematyczny 

wzrost licencji, w tym duży wzrost licencji dziecięcych. W porównaniu rok 

do roku, 24 września 2020 i 24 września 2021 odnotowano wzrost o około 

9%. 

Następnie prezes Szumacher omówił osiągnięcia sportowe, co przekłada się 

także na wyniki finansowe. W Mistrzostwach Europy w Alicante w 2018 

roku Polska reprezentacja zdobyła dwa medale: złoty i brązowy. Kolejne 

mistrzostwa miały odbyć się w 2020 roku w Warszawie. Z powodu pandemii 

zawody przełożono na rok 2021, odbyły się one w dniach 22-27 czerwca. 

Uczestniczyło 204 zawodników, 120 trenerów i fizjoterapeutów. Na turniej 

pozyskano dofinansowanie z KPRM w wysokości 1 000 000,00 oraz 

dofinansowanie z miasta stołecznego Warszawy. 

Prezes Szumacher uznał ostatni okres za udany, jeśli chodzi o wyniki 

sportowe, do czego przyczyniły się również medale z ostatnich Igrzysk 

Paraolimpijskich. Wyraził nadzieję, że te sukcesy da się przekuć na wpływy 

do budżetu Związku. 

 

Do sprawozdania z działalności Związku nie zgłoszono pytań. 

 

Kazimierz Skrzypek poprosił prezesa Zarządu, żeby potwierdził albo 

zdementował krążące w środowisku informacje, że prezes nosi się 

z zamiarem likwidacji ośrodka w Gdańsku lub jego przenoszenia. 

 

Prezes Zarządu, Dariusz Szumacher, oświadczył, że nie da się przenieść 

obiektu, nie ma też zamiaru zmiany funkcji ośrodka ani jego sprzedaży. 
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11. Sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Tenisa Stołowego za 

2020 rok 

12. Przedstawienie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania finansowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

za rok 2020 

13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego, dyskusja 

 

Wszystkie trzy punkty zostały omówione łącznie przez przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej PZTS, Roberta Janusa. 

 

Przewodniczący Robert Janus przedstawił sytuację finansową Związku. 24 

września na rachunku bieżącym PZTS miał 346 872,68 złotych 68/100 

groszy, na koncie Mistrzostw Europy – 697 244,69 złotych, na koncie 

sponsora generalnego Enea – 95 048,84 złotych. Całość środków, jakie 

Związek na tę chwilę posiada, wynosi 1 139 166,21 złotych. Na koncie euro 

znajduje się 987,01 euro, na koncie USD – 963,08 dolarów. 

W 2021 roku Polski Związek Tenisa Stołowego otrzymał dziewiętnaście 

dotacji, w tym: kadra narodowa seniorów – 1 800 000 zł, kadra narodowa 

juniorów: FRKF – 972 000 zł, OSSM FRKF – 556 000 zł, szkolenie 

młodzieży ze wsparciem JST – 290 000 zł, kadra narodowa osób 

niepełnosprawnych, 685 000 zł, kadra narodowa osób niepełnosprawnych, 

FRKF – 1 380 000 zł, zadanie „Mały Wielki Polak” – 85 000 zł, dotacja na 

Mistrzostwa Europy z KPRM-u – 1 000 000 zł, Grand Prix Polski Osób 
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Niepełnosprawnych – 90 000 zł, szkolenie w sekcjach osób 

niepełnosprawnych – 50 000 zł, cykl imprez w tenisie stołowym – 90 000 zł, 

„Spotkaj się z mistrzem w swojej szkole” – 350 000 zł, „Pingpong na trawie” 

– 300 000 zł, Narodowy Dzień Tenisa Stołowego – 400 000 zł, IV 

Młodzieżowy Turniej o Puchar PZTS – 200 000 zł, dotacja z Urzędu Miasta 

Warszawa na Mistrzostwa Europy – 45 000 zł oraz dotacja na „Pingpongowe 

Marzenia” – 1 800 000 zł, Łącznie kwota dotacji, które Polski Związek 

Tenisa Stołowego otrzymał do dnia 24 września 2021 roku, wynosi 

10 093 000 złotych. 

 

Prezes Zarządu, Dariusz Szumacher, przerwał obrady informując 

o tragicznym wydarzeniu na trwających w tym samym czasie Mistrzostwach 

Polski Osób Niepełnosprawnych, gdzie jeden z zawodników zmarł przy 

recepcji. Prezes poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia, Stanisław Szydło, zaprosił delegatów do 

zadawania pytań do sprawozdania finansowego. 

 

Andrzej Lemieszka (mandat 70) poprosił o wyjaśnienie kwestii finansowania 

nowo utworzonych ośrodków tenisa stołowego, które z wnioskowanych 

600 000 zł zostało przez Ministerstwo zmniejszone do 300 000 zł. Delegat 

prosi o szczegółową informację, łącznie z planami Zarządu, dotyczącymi 

rozwiązania tego problemu. 
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Prezes Zarządu, Dariusz Szumacher, potwierdził zmniejszenie finansowani, 

co było przedstawione w sprawozdaniu finansowym. Ustępujący zarząd 

podjął decyzję o przekazaniu części brakującej sumy ze środków Związku. 

Nie jest to jednak suma wystarczająca i nowy Zarząd będzie musiał 

w pierwszej kolejności zająć się tym problemem. Prezes Szumacher wyraził 

przekonanie, że ten program należy utrzymać i rozwijać, bo choć nie 

wszystko w nim działa prawidłowo, jest konieczny, żeby rozwijać 

środowisko nie tylko w jednym miejscu. 

 

Ryszard Weisbrodt zgłosił wniosek formalny, aby włączyć do dyskusji 

zagadnienia przyszłościowych kierunków działania Związku. 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zaproponował umieszczenie dyskusji na 

temat tego zagadnienia przed sprawami różnymi albo w sprawach różnych.  

 

Ryszard Weisbrodt nie zgodził się z propozycją przewodniczącego, 

stwierdzając, że jest to niepoważna propozycja. 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zwrócił uwagę na fakt, że porządek obrad 

był zatwierdzony przez Zgromadzenie i wtedy można było dodać ten punkt. 

Przewodniczący przychylił się do zmienionej propozycji delegata 

i postanowił włączyć temat przyszłościowych kierunków działania Związku 

do dyskusji po omówieniu sprawozdań i podjęciu związanych z tym uchwał. 
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Prezes Dariusz Szumacher zaproponował, żeby dyskusję o przyszłościowych 

kierunkach działania Związku rozpocząć zaraz po przerwie. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego za 2020 rok 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 11 w sprawie 

podjęcia uchwały o przyjęcia sprawozdania z pracy Polskiego Związku 

Tenisa Stołowego za 2020 rok. 

W wyniku głosowania Zgromadzenie jednogłośnie, 94 głosami za przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się, podjęło uchwałę o przyjęciu 

sprawozdania z pracy Polskiego Związku Tenisa Stołowego za 2020 rok. 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego za rok 2020 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 12 w sprawie 

podjęcia uchwały o przyjęcia sprawozdania finansowego Polskiego Związku 

Tenisa Stołowego za 2020 rok. 

W wyniku głosowania Zgromadzenie jednogłośnie, 93 głosami za przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się, podjęło uchwałę o przyjęciu 

sprawozdania finansowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego za 2020 

rok. 
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Ryszard Weisbrodt stwierdził, że głosowanie nad sprawozdaniem 

finansowym powinno być poprzedzone przedstawieniem opinii niezależnego 

biegłego, zgodnie z punktem 12. porządku obrad. 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło wyjaśnił, iż wcześniej ustalono, że 

ponieważ wszystkie sprawozdania, w tym opinia biegłego rewidenta, były 

przesłane delegatom wcześniej drogą elektroniczną, zrezygnowano z ich 

prezentacji podczas obrad. W punkcie 13. porządku obrad odbyła się 

dyskusja nad wszystkimi sprawozdaniami, dotyczyła ona między innymi 

opinii biegłego rewidenta. 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji 

Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisa Stołowego za rok 2020 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 13 w sprawie 

podjęcia uchwały o przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Polskiego 

Związku Tenisa Stołowego za rok 2020. 

W wyniku głosowania Zgromadzenie jednogłośnie, 95 głosami za przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się, podjęło uchwałę o przyjęciu 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisa Stołowego za 

rok 2020. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia Stanisław Szydło spytał przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej, czy składa wniosek o udzielenie absolutorium 

ustępującemu Zarządowi Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, oświadczył, że Komisja Rewizyjna 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego, po dokonaniu kontroli działalności 

Zarządu PZTS w trakcie kadencji 2016-2021, wnioskuje o udzielenie 

absolutorium ustępującemu zarządowi Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

 

17. Podjęcie uchwały – na wniosek Komisji Rewizyjnej PZTS – 

w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi 

PZTS 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 14 w sprawie 

podjęcia uchwały o udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi PZTS. 

W wyniku głosowania Zgromadzenie jednogłośnie, 97 głosami za przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się, podjęło uchwałę o przyjęciu 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisa Stołowego za 

rok 2020. 

 

18. Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie wyboru prezesa 

Zarządu PZTS – ustalenie listy wyborczej kandydatów na 

prezesa Zarządu PZTS 

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej Paweł Murzewski poinformował, że 

kandydatami na stanowisko prezesa Zarządu PZTS są Dariusz Szumacher 

i Kamil Dziukiewicz. 
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19. Prezentacja programów kandydatów na prezesa Zarządu PZTS 

 

Kandydaci na prezesa Zarządu PZTS przedstawili swoje programy 

w kolejności alfabetycznej. 

 

Kandydat Kamil Dziukiewicz podziękował za zaufanie, okazane całemu 

Zarządowi przez jednogłośne udzielenie absolutorium. Oznacza to, że 

delegaci pragną kontynuowania obecnej linii działania Związku i kandydat 

zamierza to respektować. Kamil Dziukiewicz przedstawił dziesięć punktów 

swojego programu działania jako ew. prezesa Zarządu PZTS. 

1. Utworzenie kolejnych ośrodków szkolenia centralnego z pełnym pakietem 

finansowania. 

Obecnie funkcjonują dwa takie ośrodki: w Gdańsku i w Zielonej Górze. 

Kamil Dziukiewicz zaproponował, by ośrodek w Zielonej Górze był 

dofinansowany przez Związek w taki sam sposób, jak ośrodek w Gdańsku. 

Ponadto wyraził opinię, że należy liczbę ośrodków niższego szczebla 

zwiększyć z ośmiu do szesnastu, tak, aby w każdym województwie był jeden 

taki ośrodek. 

2. Zaktywizowanie Rady Trenerów. 

Kandydat Kamil Dziukiewicz zaproponował, by istniejąca Rada Trenerów 

aktywniej włączyła się w prace Związku i Zarządu. Uznał, że Rada powinna 

ściśle współpracować z pionem szkoleniowym i z Zarządem, 

a przedstawiciel Rady powinien być członkiem Komisji Konkursowej przy 

wyborach trenera kadr. 
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3. Wprowadzenie pakietu bezpłatnych szkoleń dla trenerów i nauczycieli 

wychowania fizycznego. 

Za cel uznał powrót tenisa stołowego do szkół w formie nie tylko 

rekreacyjnej, ale także sportowej. W tym celu nauczyciele w-f powinni 

zostać odpowiednio przeszkoleni. 

4. Pozyskiwanie sponsorów tytularnych do ekstraklasy żeńskiej, superligi 

męskiej. 

Kamil Dziukiewicz zwrócił uwagę na fakt, że obecnie superliga ma sponsora, 

ale ekstraklasa żeńska i I liga takich sponsorów nie mają. Konieczne jest 

pozyskanie sponsorów tytularnych do tych lig, które ich jeszcze nie mają. 

5. Utworzenie ogólnopolskich rozgrywek ligowych dla weteranów oraz dla 

niepełnosprawnych. 

Kamil Dziukiewicz stwierdził, że jest duże zapotrzebowanie na rozgrywki 

weteranów, należy stworzyć weteranom możliwość uczestniczenia 

w rozgrywkach ligowych. 

Polscy niepełnosprawni tenisiści stołowi osiągają coraz większe sukcesy na 

arenie międzynarodowej i należy utworzyć dla nich także ligę narodową, 

z podziałem na kategorie niepełnosprawności. 

6. Pogłębienie współpracy Związku na linii ministerstwo-urząd-samorządy. 

Przykładem pierwszych efektów takiej współpracy były działania 

ustępującego Zarządu, np. udana organizacja flagowej dla Związku imprezy, 

Mistrzostw Europy. 

7. Opracowanie programu nauczania tenisa stołowego dla klas I-III szkoły 

podstawowej.  
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Kamil Dziukiewicz stwierdził, że jest to logiczna konsekwencja punktu 3. 

dotyczącego szkolenia nauczycieli. Konieczne jest opracowanie 

odpowiedniego programu nauczania tenisa stołowego. 

8. Utworzenie komórki pomocowej do prawidłowego pisania i wytyczania 

wniosków ministerialnych i miejskich. 

Kandydat zaproponował, żeby w Związku powołana była komórka, która 

pomagałaby przygotowywać i rozliczać wnioski ministerialne.  

9. Otwarcie posiedzeń Zarządu dla przedstawicieli Okręgowych Związków 

Tenisa Stołowego. 

Kamil Dziukiewicz uznał, że posiedzenia Zarządu powinny być otwarte dla 

przedstawicieli Okręgowych Związków Tenisa Stołowego dla zapewnienia 

większej otwartości i przejrzystości działania Zarządu. 

10. Podniesienie ekwiwalentów sędziowskich. 

Zdaniem Kamila Dziukiewicza konieczne jest podniesienie ekwiwalentów 

sędziowskich tak, aby sędziowie, wyjeżdżających na zawody, zwłaszcza 

zagraniczne, nie musieli do tych wyjazdów dopłacać. Związkowi powinno 

zależeć, żeby sędziowie uczestniczyli w najlepszych zawodach, żeby mieli 

możliwość zdobywania doświadczeń i uczenia się od najlepszych. 

Poza omówionymi 10 punktami, kandydat zaproponował, żeby zmniejszyć 

lub zmienić proporcję podziału opłaty transferowej z obecnego podziału 40% 

dla PZTS i 60% dla Związku Okręgowego na 20% dla PZTS i 80% dla 

Związku Okręgowego. Do punktu 9. kandydat zaproponował dodanie także 

transmisji na żywo obrad Zarządu przez internet. 
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Na zakończenie prezentacji Kamil Dziukiewicz zadeklarował, że w wypadku 

wyboru go na prezesa Zarządu, nie będzie pobierał pensji jako prezes 

i zrezygnuje z funkcji prezesa w swoim klubie. 

 

Jako drugi zabrał głos kandydujący ponownie na stanowisko prezesa 

Zarządu, Dariusz Szumacher. Kandydat w pierwszej kolejności 

zaprezentował dokonania Związku podczas jego pierwszej kadencji jako 

prezesa Zarządu. Podkreślił, że wszystkie osiągnięcia były zasługą całego 

Zarządu, jednak ponieważ na co dzień pracował w Związku, pewną część 

zasług można przypisać jemu. W minionej kadencji udało się zwiększyć 

budżet Związku z 8 do 13 milionów złotych, dofinansowanie ze środków 

publicznych z 6 do 10 milionów. Nie byłoby to możliwe bez stworzenia 

programu działania. Jednym z jego elementów jest 115 klubów 

„Pingpongowe Marzenia”, w których jest ponad 4000 dzieci, są ośrodki 

szkolenia. Podobnie, jak poprzedni kandydat, Dariusz Szumacher stwierdził, 

że należy popierać te ośrodki, ale potrzebna do tego jest odpowiednia 

struktura, która zagwarantuje, że środki będą wydane prawidłowo. 

Sukcesem Związku była organizacja Mistrzostw Europy, zorganizowano też 

nieoficjalną imprezę Mistrzostwa Świata Kadetów. Dariusz Szumacher za 

swój osobisty sukces uznał fakt, że Lucjan Błaszczyk został delegatem 

ETTU do Rady Dyrektorów ITTF. 

Według kandydata kluczową sprawą jest sprawna praca całego Zarządu, 

ponieważ sam prezes nie jest w stanie zrobić wszystkiego. 

Za konieczne uznał zintensyfikowanie starań o środki z różnych źródeł, m.in. 

z programów unijnych, z PFRON, PKP-ar, a także kontynuację współpracy 

z sektorem biznesowym. 
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Dariusz Szumacher zwrócił uwagę na wagę szkolenia trenerów, ponieważ 

rozwój nie jest możliwy bez kadry. Istotna jest współpraca z Ministerstwem 

Edukacji i Nauki, dzięki czemu możliwe będzie szersze wprowadzenie tenisa 

stołowego do szkół z pomocą kuratorów wojewódzkich. 

Dariusz Szumacher zaproponował wspólną inicjatywę ze związkami sportów 

walki i Polskim Związkiem Szachowym dotyczącą wspólnej budowy 

3-sekcyjnych hal sportowych, służących wszystkim tym dziedzinom. 

Kolejnym punktem działania powinna być większa promocja sportu osób 

niepełnosprawnych. 

Odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi delegata Kazimierza Skrzypka, 

Dariusz Szumacher stwierdził, że są koncepcje remontu i rozbudowy 

ośrodka szkoleniowego w Gdańsku i w nowej kadencji jest szansa na 

podjęcie działań w tym kierunku. 

Większą opieką należy otoczyć sport amatorski, będący naturalnym 

zapleczem sportu wyczynowego. Kandydat zgodził się ze zdaniem 

konkurenta, że należy bardziej wspierać Radę Trenerów, która powinna mieć 

swoje określone zadania. 

Dariusz Szumacher zgodził się ze zdaniem, że konieczna jest bliższa 

współpraca z Wojewódzkimi Związkami. Wyraził pogląd, że regulamin 

powinni tworzyć szkoleniowcy, nie Zarząd, Zarząd powinien go akceptować. 

W zakresie wzmocnienia pozycji PZTS na arenie międzynarodowej należy 

podejmować działania na rzecz wprowadzania kolejnych reprezentantów 

Polski do władz ETTU i ITTF. 
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Dariusz Szumacher stwierdził, że trwają rozmowy w sprawie organizacji 

w Polsce Mistrzostw Europy Juniorów i Kadetów oraz Mistrzostw Europy 

Weteranów. 

Na zakończenie prezentacji kandydat Dariusz Szumacher podkreślił, że 

rozwój wymaga ciągłości, a dobre wyniki Związku w mijającej kadencji 

należy kontynuować.  

 

20. Głosowanie nad wyborem prezesa Zarządu PZTS 

 

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Jacek Kamza, 

przedstawił zasady głosowania w wyborach prezesa Zarządu. Komisja 

Mandatowo-Skrutacyjna wydaje karty wyborcze przygotowane przez 

Komisję Wyborczą. Członkowie komisji wyczytują imiennie delegatów, 

wręczają kartę wyborczą i potwierdzają na protokole odbiór karty. Komisja 

Wyborcza przygotowała kartę z kwadracikami przy nazwiskach, ale 

głosowanie odbywa się przez skreślenie całego nazwiska kandydata, na 

którego się nie głosuje, a nie przez zaznaczenie krzyżykiem kwadracika przy 

nazwisku wybieranego kandydata. Głos jest nieważny, gdy żadne nazwisko 

nie zostało skreślone, lub gdy skreślone są oba nazwiska. 

Przewodniczący Jacek Kamza wyjaśnił również zasady głosowania na 

członków Zarządu. Podobnie, jak przy wyborze prezesa, należy skreślić 

nazwiska osób, na które nie chce się głosować. Głos jest ważny, jeżeli na 

karcie zostanie liczba nieskreślonych nazwisk nie większa, niż ustalona 

liczba członków Zarządu. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie zostanie 

większa liczba nieskreślonych nazwisk, niż ustalona liczba członków 

Zarządu, lub zostaną skreślone wszystkie nazwiska. Zgodnie ze Statutem 
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liczba członków Zarządu może liczyć od 7 do 11 osób. Liczba członków 

zostanie zaproponowana przez nowego prezesa, a następnie będzie 

zatwierdzona przez Zgromadzenie w oddzielnym głosowaniu. 

Głosowanie na członków Komisji Rewizyjnej odbywa się na takich samych 

zasadach, jak głosowanie na członków Zarządu. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia, Stanisław Szydło, zarządził głosowanie nr 

14 w sprawie zatwierdzenia zasad głosowania na prezesa oraz członków 

Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej. 

W wyniku głosowania 

za – 91 głosów, 

przeciw – 3 głosy, 

wstrzymał się – 1 głos 

Zgromadzenie zatwierdziło zasady głosowania na prezesa oraz członków 

Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie tajne nr 15 

w sprawie wyboru prezesa Zarządu PZTS. Wydano karty wyborcze 

i rozpoczęto oddawanie głosów. 

 

31. Podjęcie uchwał i wniosków, których projekty zostały zgłoszone 

do Komisji Uchwał i Wniosków (część I) 

 

Przewodniczący Zgromadzenia, Stanisław Szydło, zaproponował, żeby 

czekając na podliczenie głosów rozpocząć dyskusję nad wnioskami 



Strona 32 z 50 
 

StenoTech  

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

zgłoszonymi do Komisji Uchwał i Wniosków, przewidzianą w punkcie 31. 

porządku obrad. 

 

Maria Kała (mandat 96) zgłosiła propozycję zmiany w § 22, ustępie 1. 

Statutu PZTS, dotyczącego wyliczania liczby mandatów na Walne 

Zgromadzenie, przypadających poszczególnym członkom Związku. 

Delegatka zaproponowała zastąpienie w punkcie a): 

- w podpunkcie 1), dotyczącym przyznawania mandatów członkom 

zwyczajnym będącym wojewódzkimi związkami tenisa stołowego, treści 

oznaczonej liczbami rzymskimi I, II i III nową treścią, formułującą zasadę 

przyznawania mandatów zgodnie z liczbą licencji – jeden mandat na każde 

200 licencji, 

- w podpunkcie 2), dotyczącym przyznawania mandatów członkom 

zwyczajnym będącym klubami sportowymi tenisa stołowego, treść 

oznaczoną rzymską liczbą II usunąć lub zmodyfikować w ten sposób, że 

przyznaje się jeden mandat dla klubów superligi. 

Maria Kała uzasadniła swoją propozycję tym, że w jej opinii obecne 

postanowienia faworyzują kluby superligi, mające czasem tylko kilku 

zawodników w drużynie przyznając im po jednym mandacie, w stosunku do 

wojewódzkich związków, w których jest po kilkaset licencji, a które też 

dostają jeden mandat. 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło poprosił wnioskodawczynię 

o doprecyzowanie swojego wniosku na piśmie. 
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21. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – ogłoszenie 

wyników wyborów na prezesa Zarządu PZTS 

 

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Jacek Kamza, 

przedstawił wyniki wyborów na prezesa Zarządu PZTS. Komisja wydała 97 

kart do głosowania, z urny wyjęto 97 kart. W głosowaniu tajnym kandydaci 

otrzymali: 

Kamil Dziukiewicz – 18 głosów, 

Dariusz Szumacher – 74 głosy. 

Oddano 5 głosów nieważnych. 

Komisja stwierdza, że prezesem Zarządu PZTS został wybrany Dariusz 

Szumacher. 

 

22. Wystąpienie nowego prezesa Zarządu PZTS 

 

Nowo wybrany prezes Zarządu, Dariusz Szumacher, podziękował za wybór 

i okazane mu zaufanie. Podziękował szczególnie pracownikom biura za 

dobrą współpracę w minionej kadencji, w tym głównej księgowej 

Magdalenie Cichockiej, Dominice Gomole oraz Marcie Kapuścińskiej. 

Następnie prezes Szumacher przedstawił swoje propozycje kandydatów na 

członków nowego Zarządu Związku: Piotr Anchim, Bartosz Gajek, 

Sebastian Jagiełowicz, Zbigniew Leszczyński, Tadeusz Nowak, Karol Paśko, 

Kamil Skrzypczak, Kazimierz Skrzypek, Robert Wielgosz i Marek Zalewski. 

Prezes Szumacher zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów. 
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Wszyscy zaproponowani przez prezesa Szumachera kandydaci wyrazili 

zgodę na kandydowanie. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia, Stanisław Szydło, stwierdził, że przyjęcie 

wniosku oznaczałoby zaakceptowanie proponowanej przez prezesa 

Szumachera liczby 11 członków Zarządu wraz z prezesem. Taka decyzja 

powinna być poprzedzona głosowaniem. Ponieważ z sali nie zgłoszono innej 

propozycji liczby członków Zarządu, przewodniczący zarządził głosowanie 

nr 16 w sprawie ustalenie liczby członków Zarządu na 11 osób łącznie 

z prezesem. 

W wyniku głosowania Zgromadzenie jednogłośnie, liczbą 97 głosów, 

ustaliło liczbę członków Zarządu na 11 osób łącznie z prezesem. 

 

Tadeusz Szydłowski (mandat 91) stwierdził, że przed zamknięciem listy 

kandydatów należy umożliwić zgłaszanie kandydatów z sali. 

 

Aleksandra Chołub (mandat 31) poparła głos Tadeusza Szydłowskiego 

i stwierdziła, że pozbawienie delegatów możliwości zgłoszenia z sali byłoby 

działaniem niedemokratycznym. 

 

Na prośbę przewodniczącego Zgromadzenia mecenas Konrad Buczyło 

stwierdził, że zgodnie ze statutem istnieje możliwość, żeby zgłosić jeszcze 

kandydatów z sali. 
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W tej sytuacji prezes Zarządu, Dariusz Szumacher, oświadczył, że chciałby 

pracować z Zarządem w takim składzie, ale szanując postanowienia Statutu 

wycofuje swój wniosek o zamknięcie list kandydatów. Poprosił delegatów, 

którzy na niego głosowali o poparcie zaproponowanych przez prezesa 

kandydatów do Zarządu. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia, Stanisław Szydło, zaprosił do zgłaszania 

kandydatów na członków Zarządu. 

 

Piotr Kostrubiec (mandat 76) zagłosił kandydaturę Artura Domańskiego, 

który wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Andrzej Lemieszka (mandat 70) zagłosił Piotra Pielacińskiego, który wyraził 

zgodę na kandydowanie. 

 

Kamil Dziukiewicz (mandat 36) zaproponował kandydaturę Dariusza 

Steuera, który również wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Grzegorz Kielar (mandat 34) zgłosił kandydata Kamila Dziukiewicza.  

Kamil Dziukiewicz wyraził zgodę. 
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Aleksandra Chołub (mandat 31) zgłosił Magdalenę Sepczyńską, podkreślając, 

że z powodzeniem prowadzi ona klub ekstraklasy kobiet w Łomży i warto, 

żeby w zarządzie znalazła się przedstawicielka ekstraklasy kobiet. 

Magdalena Sepczyńska wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

Marek Tatarczuch (mandat 55) zgłosił kandydaturę Tomasza Klaga, który 

wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Maciej Glijer (mandat 94) zgłosił kandydaturę Bartosza Majchera, który 

także wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Piotr Anchim (mandat 82) zgłosił wniosek formalny, żeby po zamknięciu 

listy zrobić dziesięciominutową przerwę przed głosowaniem na członków 

Zarządu. 

 

Paweł Gąsiorski (mandat 17) zgłosił Michała Napierałę, który wyraził zgodę 

na kandydowanie. 

 

Andrzej Michalski (mandat 78) zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy 

kandydatów. 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 17 w sprawie 

wniosek o zamknięcie listy kandydatów. 
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W wyniku głosowania, przy 92 głosach za i braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się, Zgromadzenie zdecydowało o zamknięciu listy 

kandydatów na członków Zarządu. 

 

Przewodniczący Szydło ogłosił 10 minut przerwy. 

 

23. Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie wyboru członków 

Zarządu PZTS – ustalenie listy wyborczej kandydatów na 

członków Zarządu PZTS 

 

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Jacek Kamza, 

przypomniał zasady wyborów podkreślając, że głos jest ważny, jeżeli na 

karcie zostanie nie więcej niż 10 nieskreślonych nazwisk kandydatów. Gdy 

na karcie będzie więcej niż 10 nieskreślonych nazwisk, lub gdy zostaną 

skreślone wszystkie nazwiska, głos jest uznawany za nieważny. Następnie 

przewodniczący odczytał listę kandydatów: Anchim Piotr, Gajek Bartosz, 

Jagiełowicz Sebastian, Leszczyński Zbigniew, Nowak Tadeusz, Paśko Karol, 

Skrzypczak Kamil, Skrzypek Kazimierz, Wielgosz Robert, Zalewski Marek, 

Domański Artur, Pielaciński Piotr, Steuer Dariusz, Dziukiewicz Kamil, 

Sepczyńska Magdalena, Klag Tomasz, Majcher Bartosz, Napierała Michał. 

 

Grzegorz Kielar stwierdził, że lista powinna być ułożona alfabetycznie, jak 

zwykle układa się listy wyborcze. 
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Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Jacek Kamza, stwierdził, 

że lista został ułożona przez Komisję Wyborczą w kolejności zgłaszania 

kandydatów i tak zostały wydrukowane karty. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia, Stanisław Szydło, uznał, że kolejność 

losowa jest w tym wypadku wskazana i zaproponował pozostawienie kart 

bez zmian. 

Z sali nie zgłoszono sprzeciwu. 

 

24. Głosowanie nad wyborem członków Zarządu PZTS 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie tajne nr 18 

w sprawie wyboru członków Zarządu i ogłosił, że po wydaniu kart do 

głosowania nastąpi przerwa obiadowa. 

Rozpoczęto wydawanie kart do głosowania. 

 

25. Przerwa 

 

Po wydaniu wszystkich kart wyborczych i zakończeniu głosowania 

ogłoszono przerwę obiadową. 

 

26. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – ogłoszenie 

wyników wyborów na członków Zarządu PZTS 
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Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Jacek Kamza, Komisja 

Mandatowo-Skrutacyjna wydała 97 kart do głosowania, z urny wyjęto 97 

kart. Nie było głosów nieważnych. Kandydaci otrzymali następującą liczbę 

głosów: Anchim Piotr – 41 głosów, Gajek Bartosz – 50 głosów, Jagiełowicz 

Sebastian – 57 głosów, Leszczyński Zbigniew – 58 głosów, Nowak Tadeusz 

– 59 głosów, Paśko Karol – 58 głosów, Skrzypczak Kamil – 80 głosów, 

Skrzypek Kazimierz – 57 głosów, Wielgosz Robert – 46 głosów, Zalewski 

Marek – 64 głosy, Domański Artur – 30 głosów, Pielaciński Piotr – 14 

głosów, Steuer Dariusz – 10 głosów, Dziukiewicz Kamil – 18 głosów, 

Sepczyńska Magdalena – 37 głosów, Klag Tomasz – 14 głosów, Majcher 

Bartosz – 12 głosów i Napierała Michał – 7 głosów. Do Zarządu PZTS 

zostali wybrani: Skrzypczak Kamil, Zalewski Marek, Nowak Tadeusz, 

Leszczyński Zbigniew, Paśko Karol, Jagiełowicz Sebastian, Skrzypek 

Kazimierz, Gajek Bartos, Wielgosz Robert i Anchim Piotr. 

 

Prezes Dariusz Szumacher podziękował za wybór członków nowego 

Zarządu i poparcie zgłoszonych przez niego kandydatów. 

 

27. Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie wyboru członków 

Komisji Rewizyjnej PZTS – ustalenie listy wyborczej 

kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej PZTS (cz. I) 

 

Przewodniczący Zgromadzenia, Stanisław Szydło, zaprosił do zgłaszania 

kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej. 
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Z sali zgłoszono kandydaturę Grzegorza Kielara, Roberta Janusa i Tadeusza 

Szydłowskiego. Wszyscy trzej zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

 

Ryszard Weisbrodt zgłosił kandydaturę Jarosława Przyborowskiego, który 

wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Andrzej Lemieszka zgłosił kandydaturę Andrzeja Nadrowskiego, który także 

wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Ryszard Weisbrodt zgłosił kandydaturę Mariana Żaka. Marian Żak wyraził 

zgodę na kandydowanie. 

 

Robert Janus (mandat 93) zgłosił kandydaturę Marka Kibały. Marek Kibała 

wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Maria Kała zgłosiła kandydaturę Dariusza Steuera, który wyraził zgodę na 

kandydowanie. 

 

Z sali zgłoszono kandydaturę Michała Ogrodniczaka, który również wyraził 

zgodę na kandydowanie. 
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Piotr Anchim (mandat 82) zgłosił kandydaturę Sławomira Maciąga. 

Sławomir Maciąg wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Komisja Wyborcza przystąpiła do sporządzania listy wyborczej. W tym 

czasie kontynuowano dyskusję nad wnioskami zgłoszonymi do Komisji 

Uchwał i Wniosków. 

 

31. Podjęcie uchwał i wniosków, których projekty zostały zgłoszone 

do Komisji Uchwał i Wniosków (część II) 

 

Ryszard Weisbrodt zaczął swoją wypowiedź od pytania do prezesa Zarządu, 

czy prezes przewiduje stabilizację zatrudnienia trenerów poprzez zawieranie 

kontraktów, umowy o pracę czy umowy zlecenia. 

 

Prezes Zarządu, Dariusz Szumacher, odpowiedział, że dotychczas większość 

trenerów pracuje na podstawie kontraktów i prezes zakłada utrzymanie tego 

do igrzysk olimpijskich. 

 

Następnie Ryszard Weisbrodt zgłosił wnioski do Komisji Uchwał 

i Wniosków: 

1) W celu zwiększania liczności grup zawodniczych w kategoriach żak, 

młodzik i kadet, opracować zasady uzależnienia udziału w rozgrywkach 

drużyn od superligi i ekstraklasy kobiet do III, a nawet IV ligi, od liczby 

wykupionych licencji oraz również od liczby sklasyfikowanych zawodników. 
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 2) Uwzględnić w regulaminie PZTS uprawnienie do otrzymania licencji 

trenerskiej dla osób, które ukończą kursy trenerskie, jak np. ostatnio 

zorganizowany przez AWF Gdańsk kurs obejmujący 250 godzin szkolenia. 

3) Wprowadzić możliwość odbywania częściowo odpłatnych staży 

trenerskich w wybranych ośrodkach szkolenia młodzieży. 

4) Rozważyć możliwość powołania komisji kadr trenerskich, która by nie ze 

środowiska tenisa stołowego, a z punktu widzenia uczelni, tym procesem 

zarządzała.  

 

Tadeusz Szydłowski stwierdził, że dalsze działanie Rady Trenerów 

w obecnej postaci mija się z celem, spotykanie się przy okazji różnych 

turniejów nie daje możliwości rzeczywistego działania. Konieczne jest 

powołanie organizacji, zrzeszającej trenerów. Zaproponował, aby Zarząd 

zajął się sprawą utworzenia takiej organizacji. 

 

Wiesław Pięta (mandat 19) pogratulował prezesowi i Zarządowi wyboru na 

nową kadencję. Stwierdził, że dotychczasowy Zarząd był jednym z lepszych 

w ostatnich 30 latach i życzył nowemu Zarządowi, aby kontynuował te dobre 

działania. Zauważył, że rok temu było w Polsce około 10 000 licencji 

w tenisie stołowym. W ostatnim roku ta liczba wzrosła do około 14 000, ale 

zdaniem mówcy powinno być ich dużo więcej. 

Wiesław Pięta przypomniał bardzo dobre seminarium, zorganizowane przez 

ETTU w 2016 roku i stwierdził, że takich spotkań powinno być więcej, 

ponieważ są dobrą okazją do wymiany doświadczeń i informacji 

o nowościach w tenisie stołowym, m.in. o nowych koncepcjach i metodach 
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szkoleniowych. Zaproponował, aby zaprosić na seminarium szkoleniowe 

trenera Bartosza Bibrowicza, który był trenerem kadry Chin i ma duże 

doświadczenie w nowoczesnych metodach szkoleniowych. 

Wiesław Pięta zaproponował, żeby zamiast Rady Trenerów zorganizować 

wydział szkoleniowy, lub inne tego typu ciało, ale nie zdominowane przez 

trenerów, a zajmujące się zagadnieniami szkolenia nauczycieli szkół 

wszystkich stopni, aby pozyskiwać do tenisa stołowego jak najwięcej 

młodzieży. Obecnie odczuwa się duży brak ludzi, którzy potrafiliby 

przyciągnąć do tenisa stołowego najmłodszych. Często zdarza się, że sprzęt 

do tenisa stołowego w szkołach i innych placówkach nie jest 

wykorzystywany, bo nie ma komu szkolić i zająć się propagowaniem gry 

w tenisa stołowego. Należy skorzystać z wzorów innych dyscyplin 

sportowych, jak siatkówka czy piłka nożna, do której garnie się coraz więcej 

młodzieży, w tym również dziewcząt. 

Wiesław Pięta pochwalił dotychczasowe osiągnięcia w zakresie marketingu, 

ale stwierdził, że ciągle jest jeszcze dużo do zrobienia. Należy zwrócić 

większą uwagę na obecność tenisa stołowego w internecie, w tym na 

Facebooku. Trzeba poprawić współpracę z telewizją, podając przykład, że 

drużyna II ligi piłki nożnej za mecz, który jest transmitowany w Telewizji 

Sport dostaje pieniądze od telewizji, podczas gdy PZTS musi płacić np. za 

transmisję Mistrzostw Polski. 

Konieczne jest zwrócenie większej uwagi na oprawę zawodów, konieczne są 

odpowiednie standardy Związku w tym zakresie i opracowanie ceremoniału 

mistrzostw. Wiesław Pięta zaapelował o zmianę ubioru sędziów tak, by 

wyróżnić sędziów poszczególnych kategorii (ekstraklasa, I liga itd.). 
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Wiesław Pięta zaproponował, by organizację rozgrywek rozdzielać bardziej 

sprawiedliwie pomiędzy okręgi, stwierdzają, że kolejne Mistrzostwa Polski 

Seniorów powinny odbyć się w województwie zachodniopomorskim, bo 

zachodniopomorskie jako jedyny okręg w ciągu dziewięćdziesięciu lat 

istnienia Polskiego Związku nie organizowało Mistrzostw Polski. 

Na zakończenie wystąpienia Wiesław Pięta podziękował za wsparcie dla 

przyszłego muzeum tenisa stołowego w Częstochowie, podkreślając, że 

powinno być jedno miejsce, gdzie są zgromadzone materiały i dokumenty 

historyczne i pamiątki z działalności PZTS. 

 

27. Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie wyboru członków 

Komisji Rewizyjnej PZTS – ustalenie listy wyborczej 

kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej PZTS (cz. II) 

 

Przewodniczący Zgromadzenia, Stanisław Szydło, stwierdził, że przed 

głosowaniem konieczne jest ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej. 

Zgodnie ze Statutem Komisja Rewizyjna może liczyć od 3 do 5 osób. 

 

Maria Kała zaproponowała, by Komisja Rewizyjna liczyła 3 osoby. 

 

Dariusz Szumacher zaproponował liczbę 5 członków Komisji. 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 19 nad 

propozycją, by Komisja Rewizyjna składała się z 5 osób. 
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W wyniku głosowania 

za – 80 głosów, 

przeciw – 3 głosy, 

wstrzymał się – 1 głos 

Zgromadzenie zdecydowało, że Komisja Rewizyjna ma składać się z 5 osób. 

 

28. Głosowanie nad wyborem członków Komisji Rewizyjnej PZTS 

 

Przewodniczący Zgromadzenia, Stanisław Szydło, zarządził głosowanie 

tajne nr 20 nad wyborem członków Komisji Rewizyjnej PZTS. 

 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna wydała karty do głosowania, następnie 

przeprowadzono głosowanie. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna rozpoczęła 

liczenie głosów, w tym czasie powrócono do dyskusji nad wnioskami 

zgłoszonymi do Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

31. Podjęcie uchwał i wniosków, których projekty zostały zgłoszone 

do Komisji Uchwał i Wniosków (część III) 

 

Jarosław Przyborowski (mandat 59) zaproponował, żeby ekwiwalent 

sędziowski był wypłacany wspólnie przez dany klub i Związek. 

Ponadto zaapelował do Wydziału Rozgrywek o zwrócenie większej uwagi na 

obsadę sędziowską zawodów. 
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Prezes Zarządu, Dariusz Szumacher, odniósł się do zagadnień dotyczących 

sędziów. Przyznał, że również zauważa stosunkowo małą aktywność 

Kolegium Sędziów i poinformował, że zamierza nowemu członkowi Zarządu, 

Kamilowi Skrzypczakowi, powierzyć zadanie komunikacji ze środowiskiem 

sędziowskim. Zamierza również podjąć sprawę wyposażenia sędziów 

w jednolite stroje. Konieczne będzie podjęcie działań w celu pozyskania 

sponsorów, którzy partycypowaliby w kosztach ponoszonych przez sędziów, 

w tym np. kosztach dojazdów. 

 

Marek Biernat, reprezentujący sport osób niepełnosprawnych, przedstawił 

osiągnięcia tenisa stołowego niepełnosprawnych. Zachęcił wszystkie kluby, 

żeby zajęły się propagowaniem tenisa stołowego osób niepełnosprawnych. 

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Paweł Gąsiorski, 

poinformował, że do Komisji wpłynęło pięć wniosków. Dwa wnioski winny 

zostać skierowane do Komisji Statutowej, ponieważ dotyczą propozycji 

zmian w Statucie. Pozostałymi wnioskami powinien zająć się Zarząd 

Związku. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia, Stanisław Szydło, spytał, czy Zgromadzenie 

jest władne do podjęcia uchwały w sprawie wniosków dotyczących Statutu, 

ponieważ takie wnioski powinny być wcześniej przeanalizowane pod 

względem prawnym, w tym czy nie kolidują z innymi zapisami Statutu. 
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Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Paweł Gąsiorski, potwierdził, 

że wnioski dotyczące Statutu powinny być przeanalizowane przez prawnika. 

 

Przewodniczący Szydło zwrócił się do autorów tych wniosków 

o skierowanie ich do Zarządu lub w przyszłości do Komisji Statutowej, jaka 

ma być powołana przez nowy Zarząd. 

 

Autorzy wniosków dotyczących Statutu, Maria Kała i Andrzej Kleinrok, 

zgodzili się na skierowanie swoich wniosków do Komisji Statutowej, po 

zweryfikowaniu zasadności, po przeprowadzeniu dyskusji i sprawdzeniu 

podstaw prawnych.  

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Marian Michalski, 

przedstawił wniosek Wiesława Pięty, dotyczący m.in. reaktywowania 

magazynu, kwartalnika „Tenis Stołowy” i zmiany strojów sędziowskich. 

Komisja uznała, że wniosek nie leży w kompetencjach Zgromadzenia 

i należy przekazać go do Zarządu Związku. 

 

Wnioskodawca zgodził się z propozycją Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Paweł Gąsiorski przedstawił kolejny wniosek, złożony 

przez Marię Kałę, dotyczący doliczenia, we współzawodnictwie sportowym 

klubów, punktów osób niepełnosprawnych. Komisja stwierdziła, że sprawa 

ta wynika z przepisów państwowych, dlatego zaproponowała przekazanie 
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wniosku do rozpatrzenia i ewentualnego dalszego procedowania przez 

Zarząd. 

 

Postanowiono skierować wniosek do rozpatrzenia przez Zarząd, 

z rekomendacją przyjęcia zgłoszonych propozycji do realizacji. 

 

Ostatnim wnioskiem, zgłoszonym do Komisji Uchwał i Wniosków, był 

wniosek Ryszarda Weisbrodta, dotyczący między innymi zwiększenia 

liczności grup zawodniczych w kategoriach żak, młodzik, kadet. Ponadto 

Ryszard Weisbrodt postuluje umieszczenie w regulaminie zapisu trenera 

sportu, jak również podnoszenie kwalifikacji trenerskich i wdrożenie 

zintegrowanego systemu kwalifikacji trenerskich. Komisja uznała, że 

również wniosek Ryszarda Weisbrodta należy przekazać do rozpatrzenia 

przez Zarząd. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia, Stanisław Szydło, stwierdził, że wszystkie 

trzy wnioski zostaną przekazane Zarządowi i nie ma potrzeby ich głosowania.  

 

Ryszard Weisbrodt nie zgodził się ze zdaniem przewodniczącego Szydło 

stwierdzając, że nie wszyscy delegaci muszą się z tymi wnioskami zgadzać.  

 

Przewodniczący Szydło zaproponował przegłosowanie łączne decyzji 

o skierowaniu wszystkich trzech wniosków do rozpatrzenia przez Zarząd. 

Ponieważ Komisja Mandatowo-Skrutacyjna była zajęta liczeniem głosów 

w głosowaniu na członków Komisji Rewizyjnej, głosowanie nad wnioskami 
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odłożono, a przewodniczący Szydło zaproponował przejście do punktu 

„Sprawy różne” porządku obrad. 

 

32. Sprawy różne 

 

Maria Kała zarzuciła Pawłowi Murzewskiemu z Wydziału Rozgrywek, że 

nie zawsze odbiera telefony oraz, że sam interpretuje regulamin, co leży 

w kompetencji Zarządu i zaproponowała, by Paweł Murzewski lub prezes 

Szumacher poinformowali o tym, jak ma funkcjonować Wydział Rozgrywek 

w nowej kadencji. 

 

Odpowiedzi udzielił prezes Dariusz Szumacher, który zwrócił się z apelem, 

żeby wszelkie problemy we współpracy z pracownikami Zarządu zgłaszać 

w razie potrzeby bezpośrednio Zarządowi. Po ukonstytuowaniu się nowego 

Zarządu zostanie wyznaczona osoba odpowiedzialna za Wydział Rozgrywek. 

 

29. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – ogłoszenie 

wyników wyborów na członków Zarządu PZTS 

 

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Jacek Kamza, stwierdził, 

że Komisja wydała 93 karty do głosowania, wyjęto z urny 92 karty. Nie 

oddano głosów nieważnych. Kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej 

otrzymali następującą liczbę głosów: Kielar Grzegorz – 18 głosów, Janus 

Robert – 44 głosów, Żak Marian – 51 głosów, Szydłowski Tadeusz -24 

głosów, Przyborowski Jarosław – 22 głosów, Nadrowski Andrzej – 31 
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głosów, Kibała Marek – 68 głosów, Steuer Dariusz – 30 głosów, 

Ogrodniczak Michał – 42 głosów i Maciąg Sławomir – 13 głosów. Na 

członków Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Kibała Marek, Żak Marian, 

Janus Robert, Ogrodniczak Michał i Nadrowski Andrzej. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia, Stanisław Szydło, podziękował członkom 

Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej za ich pracę na Zgromadzeniu. 

 

33. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów PZTS 

 

Przewodniczący Zgromadzenia, Stanisław Szydło, podziękował delegatom 

za udział w obradach i ogłosił zamknięcie Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego. 

       

Protokolant 

 

Beata Harassek 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia 

 

Stanisław Szydło 


