2. POSIEDZENIE ZARZĄDU
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
16 grudnia 2021 roku, godz. 11:00, Zoom
Protokół
1. Otwarcie posiedzenia.
Prezes Zarządu PZTS – Dariusz Szumacher przywitał Członków Zarządu oraz

zaproszonych gości, otwierając tym samym 2. Posiedzenie Zarządu PZTS.

2. Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 2. Posiedzenie
Zarządu PZTS.
Prezes Zarządu Dariusz Szumacher potwierdził ważność obrad. W spotkaniu

uczestniczyło początkowo 9 członków Zarządu PZTS – lista obecności stanowi załącznik
nr 1 do Protokołu.

Prezes Zarządu – Dariusz Szumacher osobiście poprowadził 2. Posiedzenie.

W obradach uczestniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Robert Janus.
Do protokołowania powołano panią Dominikę Gomoła.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Na forum Zarządu zaprezentowano porządek obrad uprzednio rozesłany do Członków

Zarządu. Pan Marek Zalewski poprosił o dołożenie do porządku obrad pkt. 15. - Erasmus

+, pani Dominika Gomoła poprosiła o uzupełnienie porządku obrad o pkt. 16. Wybory do
Rady Trenerów – ustalenie terminu. Po wprowadzeniu zaproponowanych zmian, porządek
obrad przyjął następujące brzmienie:
1. Otwarcie posiedzenia

2. Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 2. Posiedzenie Zarządu
PZTS
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z 1. Posiedzenia Zarządu PZTS
5. Zatwierdzenie decyzji Prezydium Zarządu oraz Prezesa Zarządu w okresie od 4
października 2021 roku
6. Informacja na temat uchwał Zarządu podjętych w trybie obiegowym w okresie
4.10-16.12.2021 roku

7. Zakresy działalności członków Zarządu
8. Aktualizacja struktury organizacyjnej PZTS
9. Powołanie Komisji:
9.1.

ds. zmian w Regulaminie Rozgrywek PZTS na sezon 2022/2023,

9.2.

ds komputeryzacji systemu rozgrywek i licencyjnego,

9.3.

statutowej.

10. Wydział Sędziowski – zatwierdzenie propozycji Regulaminu.
11. Aktualizacja Statutu Bursy Sportowej
12. Trenerzy Kadr Narodowych
13. Pismo od KU AZS Politechnika Rzeszów
14. Zintegrowany System Kwalifikacji
15. Erasmus +
16. Wybory do Rady Trenerów – ustalenie terminu
17. Nagrody finansowe za występ podczas:
17.1.

Mistrzostw Świata Juniorów,

17.2.

Mistrzostw Europy Seniorów dla trenera Tomasza Krzeszewskiego

18. Zmiany w Regulaminie Rozgrywek PZTS na bieżący sezon
19. Odwołania od decyzji WR:
19.1.

KTS GOSRiT Luzino – odwołanie od decyzji 009/2021/2022,

19.2.

UKS CHROBRY Międzyzdroje – odwołanie od decyzji 010/2021/2022

20. Sprawy różne:
20.1.

BUS PZTS,

20.2.

Stepan Volkov

21. Zamknięcie zgromadzenia
Zarząd PZTS przyjął jednogłośnie zaproponowany porządek obrad.
4. Przyjęcie protokołu z 1. Posiedzenia Zarządu PZTS.
Przewodniczący obrad zapytał członków Zarządu, czy mają uwagi do protokołu z

ostatniego posiedzenia. Wobec braku uwag, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 026/Z/2021
w sprawie przyjęcia protokołu z 1. Posiedzenia Zarządu PZTS – uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.

5. Zatwierdzenie decyzji Prezydium Zarządu oraz Prezesa Zarządu w okresie
od 4 października 2021 roku.
W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, miało miejsce 1. posiedzenie Prezydium,

które odbyło się 28.10.2021, nie podjęło żadnych uchwał.

Prezes Zarządu pokrótce przedstawił decyzję, które podjął pomiędzy posiedzeniami.:

•

01/PR/2021 z 18.11.2021 - ws. wyrażenia zgody na przełożenie meczy 226 -

RAJBUD GORZOVIA Gorzów Wlkp. - KS DEKORGLASS Działdowo II z dnia
20.11.2021 na 06.01.2022; 224 - KS AZS AWFIS BALTA Gdańsk II - ZKS

PALMIARNIA Zielona Góra II z 13.11.2021 na 19.11.2021; 428 - LKTS LUVENA

Luboń - LUKS AGRO SIEĆ Chełmno z 20.11.2021 na 05.12.2021.

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 027/Z/2021 w sprawie zatwierdzenia decyzji

Prezesa Zarządu PZTS nr 01/PR/2021 z 18.11.2021 roku – uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.
•

02/PR/2021 z 19.11.2021 – ws. anulowania żółtych kartek nałożonych na
zawodnika Jacka Gąsienica (GPP ON, klasa 11).

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 028/Z/2021 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa

Zarządu PZTS nr 02/PR/2021 z 19.11.2021 roku – uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.
•

03/PR/2021 z 7.12.2021 - ws. przyznania odznaczeń związkowych działaczom z
ŚlZTS.

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 029/Z/2021 w sprawie zatwierdzenia decyzji

Prezesa Zarządu PZTS nr 03/PR/2021 z 07.12.2021 roku – uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.
Do obrad dołączył pan Piotr Anchim.

6. Informacja na temat uchwał Zarządu podjętych w trybie obiegowym w
okresie 4.10-16.12.2021 roku.
Na forum Zarządu zaprezentowano uchwały, które podjęte w trybie obiegowym

pomiędzy posiedzeniami:
•

009/Z/2021 z 8.10.2021 – ws. zatwierdzenia regulaminu pracy Zarządu

•

Polskiego Związku Tenisa Stołowego;

•

Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego;

010/Z/2021 z 8.10.2021 – ws. zatwierdzenia regulaminu pracy Prezydium
011/Z/2021 z 14.10.2021 - ws. utrzymania w mocy decyzji WR PZTS nr
003/2021/2022 - nałożenie na KS AZS UJD Częstochowa walkowera za mecze nr

•

103 i 107;

012/Z/2021 z 21.10.2021 - ws. utrzymania w mocy decyzji WR PZTS nr
004/2021/2022 - nałożenie na KS DEKORGLASS Działdowo walkoweru za mecz

•

nr 008;

13/Z/2021 z 21.10.2021 - ws. utrzymania w mocy decyzji WR PZTS nr

005/2021/2022 - nałożenie na KS DEKORGLASS Działdowo walkoweru za mecz
nr 001;

•

014/Z/2021 z 21.10.2021 - ws. utrzymania w mocy decyzji WR PZTS nr

006/2021/2022 - nałożenie na KS DEKORGLASS Działdowo walkoweru za mecz
•

nr 016;

•

Sprawozdawcze PKOl;

•

Rozgrywek PZTS;

•

Dyscyplinarnego PZTS;

•
•
•

015/Z/2021 z 25.10.2021 - ws. powołania delegatów na Walne Zgromadzenie
016/Z/2021 z 28.10.2021 - ws. odwołania pana Przemysława Żaka z Wydziału

017/Z/2021 z 29.10.2021 - ws. powołania pana Konrada Buczyło na Rzecznika

018/Z/2021 z 29.10.2021 - ws. powołania Komisji Dyscyplinarnej PZTS;

019/Z/2021 z 10.11.2021 - ws. skierowania sprawy KS DEKORGLASS Działdowo
do Komisji Dyscyplinarnej;

020/Z/2021 z 12.11.2021 - ws. powołania Wydziału Sędziowskiego;

021/Z/2021 z 15.11.2021 - ws. utrzymania w mocy decyzji WR PZTS nr
008/2021/2022 - nałożenie na KS DEKORGLASS Działdowo walkoweru za mecz

•

nr 022;

022/Z/2021 z 1.12.2021 - ws. wyboru organizatorów imprez z cyklu Grand Prix
Polski na II część sezonu 2021/2022, Mistrzostw Polski w sezonie 2021/2022 oraz

•

Grand Prix Polski na I część sezonu 2022/2023;

023/Z/2021 z 1.12.2021 – ws. wyboru oferty na montaż instalacji

•

fotowoltaicznej w CS PZTS;

•

Andrzeja Ochala;

024/Z/2021 z 1.12.2021 - ws. przedłużenia umowy trenera KN ON Pana
025/Z/2021 z 9.12.2021 - ws. zatwierdzenia Regulaminu Rady Trenerów.

7. Zakresy działalności członków Zarządu.

Zarząd podjął decyzję o omówieniu tematu na odrębnym spotkaniu poświęconym

temu zagadnieniu.

8. Aktualizacja struktury organizacyjnej PZTS.

Zarząd podjął decyzję o omówieniu tematu na odrębnym spotkaniu poświęconym

temu zagadnieniu.

9. Powołanie Komisji:
9.1.

ds. zmian w Regulaminie Rozgrywek PZTS na sezon 2022/2023

Po przybliżeniu tematu, Zarząd podjął uchwałę nr 030/Z/2021 w sprawie powołania

komisji ds. zmian w Regulaminie Rozgrywek PZTS na sezon 2022/2023 w składzie:
•
•
•
•
•
•

Tadeusz Nowak
Karol Paśko

Kazimierz Skrzypek

Wydział Rozgrywek

Dwóch przedstawicieli Rady Trenerów

Przedstawiciel Wydziału Sędziowskiego

– uchwałę podjęto 10 – 0 – 0.

Do obrad dołączył pan Zbigniew Leszczyński.
9.2.

ds. komputeryzacji systemu rozgrywek i licencyjnego

Po przybliżeniu tematu, Zarząd podjął uchwałę nr 031/Z/2021 w sprawie powołania

komisji ds. komputeryzacji systemu rozgrywek i licencyjnego w składzie:
•
•
•
•

Dariusz Szumacher
Robert Wielgosz

Kamil Skrzypczak

Wydział Rozgrywek

– uchwałę podjęto 11 – 0 – 0.
9.3.

Statutowej

Omówiono.

Ze względu na złożoność sprawy zapadłą decyzja o przełożeniu rozmów na temat

aktualizacji statutu na początek nowego roku.

10. Wydział Sędziowski – zatwierdzenie propozycji Regulaminu.
Na forum Zarządu zaprezentowano propozycje Regulaminu Wydziału Sędziowskiego

Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Wobec braku uwag do Regulaminu, Zarząd PZTS
podjął uchwałę nr 032/Z/2021 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału
Sędziowskiego Polskiego Związku Tenisa Stołowego – uchwałę podjęto 11 – 0 – 0.
11. Aktualizacja Statutu Bursy Sportowej.
Na forum Zarządu zaznaczono, że obecnie obowiązujący Statut będzie wymagał

pewnych poprawek.

Aktualnie dokument jest jeszcze w przygotowaniu.
12. Trenerzy Kadr Narodowych
Na forum Zarządu temat zaprezentował Prezes Szumacher. Umowy z trenerami kadr

dobiegają końca wraz z końcem bieżącego roku. Prezes zaproponował, aby spotkać się z
każdym z trenerów i podsumować okres jego pracy.

W związku z trwającym sezonem, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 033/Z/2021

w sprawie przedłużenia umów trenerom Kadr Narodowych do 30.06.2022 roku
– uchwałę podjęto 11 – 0 – 0.

13. Pismo od KU AZS Politechnika Rzeszów – ośrodek PROTS.
Temat przedstawił Prezes Szumacher. W grudniu miało miejsce zgrupowanie

organizowane w ramach projektu, aktualnie odbywają się kontrolę w ośrodkach. Analiza

kontroli będzie na przełomie lutego i marca przyszłego roku. Nieznany jest również

budżet na przyszły rok. Gdy Związek pozna budżet oraz wyniki kontroli, będzie mógł
ustosunkować się do prośby klubu.

14. Zintegrowany System Kwalifikacji
Temat przedstawił Pan Sebastian Jagiełowicz. W ramach ZSK, związek przygotowuje

się do pilotażowego procesu walidacji, który ma odbyć się w terminie 27-30.12.2021 roku

na terenie CS PZTS. Przed procesem walidacji, konieczne jest zatwierdzenie przez Zarząd
Opisu wewnętrznego systemu zapewniania jakości (WSZJ) dla procesów walidacji i
certyfikacji w Polskim Związku Tenisa Stołowego (załącznik nr 2 do Protokołu).

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 034/Z/2021 w sprawie zatwierdzenia Opisu

wewnętrznego systemu zapewniania jakości (WSZJ) dla procesów walidacji i certyfikacji
w Polskim Związku Tenisa Stołowego.
– uchwałę podjęto 11 – 0 – 0.
15. Erasmus +
Temat na forum Zarządu zaprezentował Pan Marek Zalewski. W ramach projektu

można otrzymać dofinansowanie na cel o charakterze współpracy międzynarodowej

pomiędzy min. 3 państwami w granicach od 60.000 EUR do nawet 400.000 EUR. Pan
Zalewski zaproponował spotkanie Zarządu z osobą specjalizującą się w pisaniu wniosków

w ramach programu Erasmus + dla osób z niepełnosprawnościami celem bardziej
szczegółowego przybliżenia tematu.

16. Wybory do Rady Trenerów – ustalenie terminu
Na forum Zarządu zaproponowano termin wyborów do Rady trenerów - 4 stycznia

2022. Wybory mają odbyć się w Warszawie, aktualnie trwa jeszcze zbieranie ofert z hoteli.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 035/Z/2021 w sprawie zwołania Walnego

Wyborczego Zebrania Delegatów (Trenerów) Polskiego Związku Tenisa Stołowego na 4
stycznia 2022 roku – uchwałę podjęto 11 – 0 – 0.

17. Nagrody finansowe za występ podczas:
17.1. Mistrzostw Świata Juniorów
Po krótkim omówieniu tematu, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 036/Z/2021 w

sprawie przyznania następujących nagród finansowych za wyniki medalowe podczas
Mistrzostw Świata Juniorów:
•

Sameul Kulczycki – 12.000,00 netto za srebrny medal w singlu juniorów oraz

•

3.000,00 netto za brązowy medal w mixcie juniorów;

•

3.000,00 netto za brązowy medal w mixcie kadetów;

Miłosz Redzimski - 12.000,00 netto za srebrny medal w singlu kadetów oraz
Patryk Jendrzejewski – 4.000,00 netto;

– uchwałę podjęto 11 – 0 – 0.

17.2. Mistrzostw Europy Seniorów dla trenera Tomasza Krzeszewskiego
Po krótkim omówieniu tematu, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 037/Z/2021 w

sprawie przyznania nagrody finansowej za medal wywalczony podczas Mistrzostw
Europy Seniorów trenerowi Tomaszowi Krzeszewskiemu w wysokości 3.000,00 zł netto
– uchwałę podjęto 11 – 0 – 0.

18. Zmiany w Regulaminie Rozgrywek PZTS na bieżący sezon.
Wydział Rozgrywek przygotował propozycje zmian do Regulaminu Rozgrywek na

bieżący sezon. Zarząd PZTS, po zapoznaniu się z nimi, podjął uchwałę nr 038/Z/2021 w

sprawie zmiany następujących punktów Regulaminu Rozgrywek Polskiego Związku
Tenisa Stołowego na sezon 2021/2022:

6.2.5. Zastępcę sędziego głównego powołuje WR w porozumieniu z KS i
organizatorem. Gdy ilość zgłoszeń jest większa niż 230, istnieje możliwość
powołania dodatkowego zastępcy sędziego głównego,

6.7.5. Tworzenie konkurencji rozpoczyna się od odpowiednio najstarszej kategorii

albo najniższej klasy. W przypadku zbyt małej ilości uczestników w danej kategorii
albo klasie następuje łączenie z młodszą kategorią albo wyższą klasą, do uzyskanie

wymaganej ilości uczestników w konkurencji. W wyjątkowych przypadkach WR

może połączyć konkurencję kobiet i mężczyzn w klasie 11. Łączenie klas następuje
tylko w klasach 1-5 oraz 6-10.

6.13.4. W systemie pucharowym w grze drużynowej, gdy jest to jedyny etap danej
konkurencji, obowiązuje rozstawienie dla drużyn z pozycji 1-8 oraz losowanie w
przedziałach z punktu 6.13.7. dla pozostałych drużyn.

9.1.4. W przypadku zgłoszenia nieobecności uczestnika GPP posiadającego prawo gry

w turnieju grupowym już po utworzeniu KDGPP, wolne miejsca uzupełnia się
poprzez wylosowanie odpowiedniej ilości uczestników spośród zawodników:

9.1.4.1. • w pierwszej kolejności spośród przegrywających w ostatniej rundzie
pucharowej albo

9.1.4.2. • w drugiej kolejności z najwyższych miejsc w grupach bez awansu w
KDGPP

10.1.2.1. W jednym terminie ligowym (piątek-czwartek) zawodniczka lub zawodnik

nie mogą grać na różnych szczeblach rozgrywek ligowych (weryfikacji podlega
mecz później rozegrany, zakaz dotyczy podstawowego terminu kolejki), z
wyjątkiem zawodniczki albo zawodnika posiadającego obywatelstwo polskie lub
Kartę Polaka w kategorii wiekowej: (…).

12.1. Zawodniczki i zawodnicy do 23 lat oraz członkowie kadry narodowej

uczestniczący w zajęciach szkolenia sportowego oraz w rozgrywkach objętych
współzawodnictwem PZTS muszą bezwzględnie posiadać i okazać na żądanie
sędziego głównego orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego w

formie: oryginału papierowego, oryginału cyfrowego, poświadczania w książeczce
albo karcie zdrowia zawodnika, zdjęcia albo skanu dokumentu.

13.6. Sędzia główny w ciągu 2 godzin po zakończeniu meczu ligowego EK, SM, 1L oraz
meczów barażowych zobowiązany wprowadzić szczegółowe wyniki do panelu
ligowego PZTS oraz w ciągu 24 godzin przesłać za pomocą poczty elektronicznej
do WR skan lub wyraźne zdjęcie protokołu podpisanego przez kapitanów obu
drużyn

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2022 roku.
– uchwałę podjęto 11 – 0 – 0.

19. Odwołania od decyzji WR:
19.1. KTS GOSRiT Luzino – odwołanie od decyzji 009/2021/2022
Do biura Związku wpłynęło odwołanie od decyzji nr 009/2021/2022 Wydziału

Rozgrywek w związku z nałożeniem na drużynę Gosrit Energa Mar-Bruk ZRB Luzino
walkowera i kary finansowej w wysokości 1.000,00 złotych. Klub wnosi o odrzucenie

decyzji powołując się na punkt 10.1.14.1 RR PZTS, wskazujący na 14-dniowy termin
weryfikacji meczy. Mecz został rozegrany 30 października 2021 roku o godzinie 15:00,

weryfikacja nastąpiła 18 listopada 2021 roku, tj. 5 dni po regulaminowym 14-dniowym

terminie weryfikacji meczu.

Po zapoznaniu się ze sprawą, Zarząd PZTS podął uchwałę nr 039/Z/2021 w

sprawie utrzymani w mocy decyzji WR odnośnie przyznania walkoweru oraz anulowania
kary finansowej nałożonej na klub – uchwałę podjęto 10 – 0 – 0.

19.2. UKS CHROBRY Międzyzdroje – odwołanie od decyzji 010/2021/2022

Do biura Związku wpłynęło odwołanie UKS CHROBRY Międzyzdroje od decyzji nr

010/2021/2022 Wydziału Rozgrywek. Na prośbę drużyny LUKS ARGO SIEĆ CHEŁMNO,
która w pierwotnym terminie meczu miała turniej LZTS, przeniesiono mecz, planowo

miał odbyć się w Międzyzdrojach. W późniejszych dniach okazało się, że
Zachodniopomorski Związek ustalił termin 2. Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego

Seniorów, przez co drużyna nie była w stanie rozegrać meczu na sali w Międzyzdrojach,

gdzie dysponowała odpowiednim sprzętem Drużyna przeciwna nie miała żadnych
zastrzeżeń.

Po zapoznaniu się ze sprawa, Zarząd PZTS podął uchwałę nr 039/Z/2021 w

sprawie przychylenia się do odwołania klubu UKS CHROBRY Międzyzdroje – uchwałę
podjęto 10 – 0 – 0.

20. Sprawy różne:
20.1. BUS PZTS
Temat przedstawił Prezes Szumacher. Związek posiada na stanie BUS-a. Auto

zostało zakupione w 2012 roku. Obecnie zaczyna wymagać coraz większych nakładów
finansowych. Dodatkowo został poddany wycenie przez rzeczoznawcę.

Po przeanalizowaniu tematu, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 040/Z/2021 o

sprzedaży auta Volkswagen Transporter TT5 GP TDiMR’10 E5 3.0t Caravella – uchwałę
podjęto 10 – 0 – 0.

20.2. Stepan Volkov

Do biura Związku wpłynęła prośba ENERGA KTS Toruń o wyrażenie zgody na udział

zawodnika Stepana Volkova ur. 22.12.2012, nr licencji 11719 w Grand Prix Polski.

Zawodnik przyjechał z Białorusi wraz z rodzicami. Uczęszcza do polskiej szkoły
podstawowej. Rodzice starają się o obywatelstwo. W ocenie klubu, chłopiec wykazuję
duży potencjał tenisowy, jednak zgodnie z RR - nie może brać udziału w rozgrywkach GPP.

Zarząd, po zapoznaniu się z tematem podjął decyzję o nie wprowadzaniu w tym

zakresie zmian w bieżącym sezonie. Jednak do tematu powróci przy tworzeniu RR na

nowy sezon.

21. Zamknięcie zgromadzenia.
Wobec wyczerpania tematów z porządku obrad, Prezes Zarządu podziękował za

udział w spotkaniu Członkom Zarządu oraz zaproszonym gościom, zamykając tym samym
2. Posiedzenie Zarządu PZTS.

