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1. POSIEDZENIE ZARZĄDU 

POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 
4 października 2021 roku, godz. 13:00, Warszawa 

 
Protokół 

 
1. Otwarcie posiedzenia 

Prezes Zarządu PZTS – Dariusz Szumacher przywitał Członków Zarządu oraz 

zaproszonych gości, otwierając tym samym 1. Posiedzenie Zarządu PZTS.  

 

2. Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 1. posiedzenie 

Zarządu PZTS 

Prezes Zarządu Dariusz Szumacher, potwierdził ważność obrad. W spotkaniu 

uczestniczyło 10 członków Zarządu PZTS – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 

Protokołu. Na Sali obrad zabrakło Pana Karola Paśko, który przysłuchiwał się obradom za 

pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom. 

Prezes Zarządu – Dariusz Szumacher, zaproponował, że osobiście poprowadzi 1. 

posiedzenia, członkowie Zarządu przychylili się do tej propozycji jednogłośnie. 

W obradach uczestniczyli także członkowie Komisji Rewizyjnej – lista obecności 

widoczna w załączniku nr 1 do Protokołu. 

Obradom Zarządu przyglądał się Radca Prawny PZTS – pan Konrad Buczyło. 

Do protokołowania powołano panią Dominikę Gomoła. 

 

3. Przyjęcie porządku obrad 

Na forum Zarządu zaprezentowano porządek obrad rozesłany do Członków Zarządu. 

Prezes Zarządu poprosił o wykreśleniu z listy pkt. 9.3. Lubelski OZTS – stoły; Pan Tadeusz 

Nowak poprosił o dopisanie pkt. 9.4. materiały szkoleniowe. Po wprowadzeniu 

zaproponowanych zmian, porządek obrad przyjął następujące brzmienie: 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 1. posiedzenie Zarządu 

PZTS. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Podjęcie uchwał w sprawie ukonstytuowania się Zarządu PZTS: 
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4.1. wybór Wiceprezesa ds. Sportowych, 

4.2. wybór Wiceprezesa ds. Organizacyjnych, 

4.3. wybór Skarbnika, 

4.4. wybór Członka Prezydium. 

5. Aktualizacja struktury organizacyjnej PZTS. 

6. Informacja na temat: 

6.1. aktualnej sytuacji finansowej Polskiego Związku Tenisa Stołowego,  

6.2. umów ministerialnych. 

7. PROTS – zwiększenie budżetu ze środków własnych.  

8. Obchody 90-lecia Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

9. Sprawy różne: 

9.1. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia obsady sędziowskiej na turniej: WTT 

Youth S.C. (Władysławowo, 19-23 października 2021); 

9.2. ws. przyznania średnich pkt. dla M. Redzimskiego w związku ze złym stanem 

zdrowia; 

9.3. Delegacje Zarządu PZTS na imprezy rangi GPP do końca 2021 roku, standardy 

podczas GPP i MP.  

9.4. Materiały szkoleniowe. 

10. Zamknięcie zgromadzenia. 

Zarząd PZTS przyjął jednogłośnie zaproponowany porządek obrad.  

 

W tym punkcie salę obrad opuściła Komisja Rewizyjna, która udała się do oddzielnego 

pokoju celem ukonstytuowania się. 

 

4. Podjęcie uchwał w sprawie ukonstytuowania się Zarządu PZTS: 

Prezes Zarządu przedstawił swoje propozycję kandydatur na członków Prezydium. 

4.1. wybór Wiceprezesa ds. Sportowych 

Prezes Zarządu rekomendował pana Zbigniewa Leszczyńskiego na stanowisko 

Wiceprezesa ds. Sportowych oraz pokrótce uzasadnił swoją propozycję, pan Leszczyński 

wyraził zgodę na kandydowanie.  

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 001/Z/2021 w sprawie powołania Pana Zbigniewa 

Leszczyńskiego na Wiceprezesa ds. Sportowych - uchwałę podjęto 9 – 0 – 1. 

4.2. wybór Wiceprezesa ds. Organizacyjnych 
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Na to stanowisko Prezes Szumacher rekomendował pana Roberta Wielgosza, w kilku 

słowach Prezes uzasadnił swój wybór oraz przedstawił sylwetkę kandydata. Pan 

Wielgosz wyraził zgodę na kandydowanie. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 002/Z/2021 w sprawie powołania pana Roberta 

Wielgosza na Wiceprezesa ds. Organizacyjnych - uchwałę podjęto 9 – 0 – 1. 

4.3. wybór Skarbnika 

Na Skarbnika PZTS, Prezes zaproponował pana Sebastiana Jagiełowicza, w kilku 

słowach Prezes uzasadnił swój wybór. Pan Jagiełowicz wyraził wolę kandydowania.  

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 003/Z/2021 w sprawie powołania pana Sebastiana 

Jagiełowicza na Skarbnika PZTS - uchwałę podjęto 9 – 0 – 1. 

4.4. wybór Członka Prezydium. 

Na Członka Prezydium Prezes zarekomendował kandydaturę pana Tadeusza Nowaka, 

pokrótce uzasadnił swój wybór. Pan Tadeusz wyraził zgodę na kandydowanie. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 004/Z/2021 w sprawie powołania pana Tadeusza 

Nowaka na Członka Prezydium PZTS - uchwałę podjęto 9 – 0 – 1. 

 

5. Aktualizacja struktury organizacyjnej PZTS. 

Na forum Zarządu zaprezentowano obecną strukturę organizacyjna PZTS.  

Prezes Zarządu omawianie tego pkt. rozpoczął od zauważenia, że w biurze potrzebny 

jest dyrektor, który nie tylko pokieruję pracą biura ale też odciąży Prezesa w 

wykonywaniu jego obowiązków. Na to stanowisko zaproponował kandydaturę pani 

Dominiki Gomoły.  

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 005/Z/2021 w sprawie powołania pani Dominika 

Gomoły na stanowisko Dyrektora Biura Polskiego Związku Tenisa Stołowego - uchwałę 

podjęto 10 – 0 – 0. 

Kolejno, Prezes zasygnalizował konieczność zaktualizowania struktury organizacyjnej 

poprzez np.: dodanie Bursy Sportowej wraz z jej organami czy zaktualizowanie 

obowiązków poszczególnych Członków Prezydium/Zarządu. Do tematu postanowiono 

powrócić w terminie późniejszym. 

 

Komisja Rewizyjna powróciła na salę obrad. 

 

6. Informacja na temat: 

6.1. aktualnej sytuacji finansowej Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

Prezes Szumacher odczytał bieżące saldo na kontach bankowych PZTS. 
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6.2. umów ministerialnych 

Na forum Zarządu zaprezentowano aktualne środki finansowe jakie udało się 

pozyskać z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na różnego rodzaju 

projekty, wraz z informacją, że PZTS ubiega się o dodatkowe środki dla Kadr Narodowych. 

 

7. PROTS – zwiększenie budżetu ze środków własnych 

W związku z niedostateczną ilością środków, jakie udało się pozyskać na program z 

MKDNiS, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 006/Z/2021 w sprawie dołożenia dodatkowych 

18.000,00 (osiemnastu tysięcy 00/100) na program - uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

 

8. Obchody 90-lecia Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

Do obrad dołączył Pan Marcin Frej – pracownik biura PZTS. Zarząd omówiła plan 

obchodów 90-lecia. Wstępnie jubileuszowy bankiet zaplanowano na listopad br. w 

jednym z warszawskich hoteli.  

W trakcie uroczystości zaplanowano wręczenie odznaczeń państwowych, odznaczeń 

związkowych, podziękowań dla najbardziej zasłużonych. Spotkanie ma zostać podzielone 

na część oficjalną oraz bankiet. Wstępna liczba gości wynosi około 200.  

 

9. Sprawy różne: 

9.1. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia obsady sędziowskiej na turniej: WTT 

Youth S.C. (Władysławowo, 19-23 października 2021) 

Na forum Zaprezentowano obsadę sędziowską na październikowy turniej – lista 

sędziów stanowi załącznik nr 2 do Protokołu.  

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 007/Z/2021 w sprawie zatwierdzenia obsady 

sędziowskiej na turniej WTT Youth Start Contender we Władysławowie - uchwałę 

podjęto 9 – 0 – 0. 

9.2. ws. przyznania średnich pkt. dla M. Redzimskiego w związku ze złym 

stanem zdrowia 

Do biura Związku wpłynęło pismo trenera Redzimskiego z prośbą o przyznanie 

średniej punktów z minionego sezonu Miłoszowi Redzimskiemu w ogólnopolskim 

współzawodnictwie juniorów, ze względu na zły stan zdrowia oraz konieczność 

rekonwalescencji.  

Po przeanalizowaniu tematu, Zarząd PZTS odjął uchwałę nr 008/Z/2021  

w sprawie przyznania średnich pkt. Miłoszowi Redzimskiemu - uchwałę podjęto  

9 – 0 – 1. 
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9.3. Delegacje Zarządu PZTS na imprezy rangi GPP do końca 2021 roku, 

standardy podczas GPP i MP.  

Na forum Zarządu przedstawiono listę GPP do końca br., oraz zaproponowano 

delegatów PZTS na pierwsze dwa turnieje.  

Członkowie Zarządu zauważyli konieczność opracowania pewnych standardów 

organizacji turniejów, które były podpowiedzią dla organizatorów jak prawidłowo 

przygotować taki turniej, jak wyeksponować logotypy sponsorów PZTS, jak powinna 

wyglądać ceremonia otwarcia/zakończenia, itp.  

9.4. Materiały szkoleniowe. 

Zarząd jednogłośnie stwierdził, że należy opracować materiały dydaktyczne dla 

szkół. 

 

Na koniec obrad pan Rober Janus na forum Zarządu zaprezentował jak 

ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna: 

Marian Żak – członek Komisji Rewizyjnej 

Andrzej Nadrowski – członek Komisji Rewizyjnej 

Michał Ogrodniczak – Sekretarz Komisji Rewizyjnej 

Marek Kibała- Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Robert Janus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

10. Zamknięcie zgromadzenia. 

Wobec wyczerpania tematów z porządku obrad, Prezes Zarządu podziękował za 

udział w spotkaniu Członkom Zarządu oraz zaproszonym gościom, zamykając tym samym 

1. Posiedzenie Zarządu PZTS.  

 

 

Protokół sporządziła 
Dominika Gomoła 


