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Protokół
Walnego Wyborczego Zgromadzenia Delegatów (Trenerów)
Polskiego Związku Tenisa Stołowego
Warszawa 4.01.2022r.
<rozpoczęcie obrad godzina 11:20>
1.

Otwarcie Zgromadzenia. 11:20

Obrady Walnego Wyborczego Zgromadzenia Delegatów (Trenerów) Polskiego Związku
Tenisa Stołowego otworzył w drugim terminie skarbnik Związku Sebastian Jagiełowicz.
Powitał przybyłych gości i trenerów na Walne Zgromadzenie, którego głównym celem jest
powołanie w wyborach nowej Rady Trenerów Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Następnie
odczytał list prezesa Związku Dariusza Szumachera skierowany do trenerów Związku:
„Ostatnie lata to czas wielu zmian w strukturach i sposobie działania Polskiego Związku Tenisa
Stołowego. We wrześniu ubiegłego roku wybrany został Zarząd mający jasno określone cele.
Realizujemy dziesiątki projektów promujących tenis stołowy w kraju, rozwijamy programy
szkoleniowe dla dzieci i młodzieży, dające podwaliny pod tworzenie przyszłej kadry
narodowej. Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego doskonale zdaję sobie sprawę, że do
osiągnięcia sukcesów sportowych zawodników niezbędne jest zaangażowanie trenerów,
podejmowanie strategicznych decyzji wpływających na kierunki działania w Polskim Związku
Tenisa Stołowego. W związku z powyższym po latach przerwy przywrócona do życia zostaje
Rada Trenerów Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Zarząd Polskiego Związku jest pewien,
że za sprawą współpracy pomiędzy trenerami a władzami Związku już w nieodległej
przyszłości zwielokrotnimy osiągnięcia i sukcesy sportowe naszej młodzieży, naszych
zawodników. W imieniu Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego życzę wszystkim
delegatom owocnych obrad, a korzystając ze sposobności, składam również najserdeczniejsze
życzenia szczęśliwego Nowego Roku, aby wszystkim Państwu przyniósł sukcesy w życiu
prywatnym i w życiu zawodowym”.
2.

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia.

Następnie Sebastian Jagiełowicz zaproponował kandydaturę Michała Ogrodniczaka na
przewodniczącego

Zgromadzenia

wiceprzewodniczącego.

i
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Michał Ogrodniczak i Konrad Buczyło wyrazili zgodę na kandydowanie. Wobec braku
zgłoszeń innych kandydatur Sebastian Jagiełowicz zarządził głosowanie nr 1 w sprawie wyboru
Michała Ogrodniczaka na przewodniczącego Zgromadzenia.
W wyniku głosowania Zgromadzenie jednogłośnie dokonało wyboru Michała Ogrodniczaka
na przewodniczącego Zgromadzenia.
Następnie Sebastian Jagiełowicz zarządził głosowanie nr 2 w sprawie wyboru Konrada Buczyło
na wiceprzewodniczącego Zgromadzenia.
W wyniku głosowania Zgromadzenie jednogłośnie dokonało wyboru Konrada Buczyło na
wiceprzewodniczącego Zgromadzenia.
Przewodniczący Michał Ogrodniczak podziękował za wybór i wyraził nadzieję na sprawny
przebieg obrad.
3.

Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący Michał Ogrodniczak poprosił o zgłaszanie uwag do porządku obrad
przedstawionego delegatom w materiałach. Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie nr 3
w sprawie przyjęcia porządku obrad. W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie jednogłośnie
przyjęło porządek obrad.
4.

Wystąpienie zaproszonych gości.

Jako pierwszy z zaproszonych gości głos zabrał Stefan Dryszel dyrektor sportowy PZTS.
Złożył życzenia noworoczne delegatom, życząc, aby sportowo rok 2022 był dla Związku
równie udany jak rok poprzedni. Przypomniał, że Rada Trenerów funkcjonowała w Związku
przed laty, jednak nie było to gremium aktywne. Wyraził przekonanie, że powołanie Rady
Trenerów wzmocni działania Zarządu oraz Wydziału Szkolenia, życzył zatem delegatom
dokonania wyborów aktywnych i zdeterminowanych do działania członków Rady.
Następnie głos zabrał Jerzy Grycan, który również podkreślił, że powołanie Rady będzie
krokiem milowym w rozwoju polskiego tenisa stołowego. Przypomniał, że od kilku lat działa
zespół, który opracowuje systemy szkolenia instruktorów i trenerów, jednak nadal jest w tym
zakresie bardzo wiele do zrobienia, między innymi sposób powoływania trenerów kadr
narodowych czy kwestie dotyczące systemu rozgrywek. Na zakończenie życzył przyszłemu
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przewodniczącemu Rady trenerów, aby miał umiejętność „widzenia całego pola bitwy”, która
pozwoli podejmować decyzje podyktowane całościowym oglądem sytuacji, celów
i problemów tenisa stołowego.

5.

Zatwierdzenie regulaminu obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący Michał Ogrodniczak podziękował zaproszonym gościom za wystąpienia
i poprosił o zgłaszanie uwag do proponowanego w materiałach regulaminu obrad
Zgromadzenia.
Wobec braku uwag zarządził głosowanie nr 4 w sprawie zatwierdzenia proponowanego
regulaminu obrad Zgromadzenia.
W wyniku głosowania regulamin obrad został przyjęty jednogłośnie.
6.

Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wyborczej.

Przewodniczący Michał Ogrodniczak poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji
Mandatowo-Skrutacyjnej.
Z sali zgłoszono kandydaturę Karola Paśko.
Karol Paśko wyraził zgodę na kandydowanie.
Następnie z sali zgłoszono kandydaturę Marka Zalewskiego.
Marek Zalewski wyraził zgodę na kandydowanie.
Z sali zgłoszono kandydaturę Feliksa Kordysia.
Feliks Kordyś wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych zgłoszeń kandydatów do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
przewodniczący Michał Ogrodniczak poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Wyborczej.
Z sali zgłoszono kandydaturę Tadeusza Nowaka.
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Tadeusz Nowak wyraził zgodę na kandydowanie.
Następnie z sali zgłoszono kandydaturę Tomasza Krzeszewskiego.
Tomasz Krzeszewski wyraził zgodę na kandydowanie.
Z sali zgłoszono również kandydaturę Zdzisława Tolksdorfa.
Zdzisław Tolksdorf również wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Michał Ogrodniczak zaproponował, aby głosowania w sprawie wyboru obu
Komisji przeprowadzone zostały każdorazowo en bloc. Wobec braku sprzeciwu do tej
propozycji zarządził głosowanie nr 5 en bloc w sprawie wyboru Komisji MandatowoSkrutacyjnej. W wyniku głosowania Komisja Mandatowo-Skrutacyjna została wybrana
jednogłośnie.
Następnie przewodniczący Michał Ogrodniczak zarządził głosowanie nr 6 en bloc w sprawie
wyboru Komisji Wyborczej. W wyniku głosowania Komisja Wyborcza została wybrana
jednogłośnie.
Przewodniczący Michał Ogrodniczak poprosił obie Komisje o ukonstytuowanie się.

7.

Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i stwierdzenie zdolności
Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych porządkiem zgromadzenia.

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przedstawił Marek Zalewski. Poinformował, że
Komisja ukonstytuowała się następująco: przewodniczący komisji - Marek Zalewski,
członkowie Komisji - Karol Paśko i Feliks Kordyś. Komisja stwierdziła, że na ogólną liczbę
uprawnionych do głosowania 56 delegatów obecnych na sali na podstawie listy obecności jest
38, co stanowi 68% wszystkich delegatów. Komisja stwierdziła, że Walne Wyborcze
Zgromadzenie Delegatów Trenerów Polskiego Związku Tenisa Stołowego jest zgodne ze
Statutem Związku, Regulaminem Rady Trenerów i Regulaminem Obrad w pierwszym
terminie. Delegaci mają prawo do podejmowania Uchwał w sprawach, dla których
Zgromadzenie zostało zwołane.
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8.

Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Trenerów – ustalenie listy wyborczej kandydatów.

Następnie głos zabrał Tadeusz Nowak, który przedstawił protokół Komisji Wyborczej.
Stwierdził, że ukonstytuowała się ona w składzie: Tadeusz Nowak - przewodniczący, oraz
członkowie Komisji: Zdzisław Tolksdorf i Tomasz Krzeszewski. Stwierdził, że Komisja nie
zanotowała zgłoszeń kandydatów na przewodniczącego Rady Trenerów, poprosił więc o ich
zgłaszanie.
Ziemowit Bańkosz, mandat nr 34 zgłosił kandydaturę na przewodniczącego Rady Trenerów
reprezentującego Okręg Mazowiecki Tomasza Redzimskiego.
Tomasz Redzimski wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
9.

Wystąpienie kandydatów na Przewodniczącego Rady Trenerów.

Tomasz Redzimski przypomniał, że jest trenerem w Klubie Sportowym „Bogoria”
w Grodzisku Mazowieckim. Przedstawił program, który chciałby realizować jako
przewodniczący Rady Trenerów. Program ten został określony w Regulaminie Rady Trenerów
i opracowany przez szeroką grupę szkoleniowców w ciągu kilku miesięcy.
1. Pierwszy cel – rozwijanie wśród trenerów i instruktorów wiedzy merytorycznej,
umiejętności oraz najwyższych standardów etycznych.
2. Drugi cel – integrowanie środowiska trenerów tenisa stołowego dla realizacji
wspólnych celów i zadań.
3. Trzeci cel – udział w budowaniu i optymalizowanie systemu szkolenia w Polsce.
4. Czwarty cel – współpraca z Zarządem PZTS we wszystkich sprawach związanych ze
szkoleniem.
Jako zadania konkretne stojące przed Radą Trenerów wymienił:
1. Reprezentowanie trenerów we wszystkich sprawach związanych z systemem szkolenia
w Polsce - jego realizacją, optymalizacją i zwiększaniem efektywności, między innymi
poprzez uczestnictwo przedstawiciela Rady w posiedzeniach Zarządu Polskiego
Związku Tenisa Stołowego.
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2. Opiniowanie i współtworzenie: Regulaminu Rozgrywek, kalendarza rozgrywek,
powołań na trenerów kadr narodowych, sprawozdań trenerów kadry narodowej
z realizacji szkolenia centralnego, planów organizacyjno-szkoleniowych, złożonych
przez trenerów kadr narodowych, programów szkolenia trenerów, instruktorów,
systemu licencji trenerskich i instruktorskich, programów szkolenia oraz ich realizacji
przez Centralne Regionalne Ośrodki Szkolenia Młodzieży, systemu wyróżniania
i nadań trenerów, innych spraw zleconych przez Zarząd PZTS, Polskiego Związku
Tenisa Stołowego,
3. Współpraca z Zarządem Polskiego Związku Tenisa Stołowego i Wydziałem Szkolenia
PZTS.
10. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Rady Trenerów.
Przewodniczący Michał Ogrodniczak zaproponował, aby z uwagi na zgłoszenie tylko jednej
kandydatury na przewodniczącego Rady Trenerów przeprowadzić głosowanie jawne w sprawie
wyboru przewodniczącego.
Mecenas Konrad Buczyło wyraził opinię, że zgodnie z Regulaminem Rady Trenerów wyboru
dokonuje się w głosowaniu tajnym, jednak mając na uwadze, że zgłoszono tylko jednego
kandydata, można dokonać wyboru w głosowaniu jawnym, o ile Walne Zgromadzenie wyrazi
zgodę na taki tryb głosowania. Zaproponował przeprowadzenie głosowania w tej sprawie.
Przewodniczący Michał Ogrodniczak zarządził głosowanie nr 7 w sprawie przeprowadzenia
głosowania jawnego nad wyborem przewodniczącego Rady Trenerów.
W wyniku głosowania:
Za – 31 głosów
Przeciw – 1 głos
Wstrzymujących się – 2 głosy
Walne Zgromadzenie zdecydowało o trybie jawnym głosowania w sprawie wyboru
przewodniczącego Rady Trenerów.

11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów na
Przewodniczącego Rady Trenerów.
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Następnie przewodniczący Michał Ogrodniczak zarządził głosowanie nr 8 w sprawie wyboru
Tomasza Redzimskiego na przewodniczącego Rady Trenerów.
W wyniku głosowania:
Za – 34 głosy
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymujących się – 1 głos
Walne Zgromadzenie wybrało Tomasza Redzimskiego na przewodniczącego Rady Trenerów.
12. Wystąpienie Przewodniczącego.
Tomasz Redzimski podziękował za obdarzenie go zaufaniem i wybór na przewodniczącego.
Zaproponował, aby skład Rady Trenerów liczył sześciu trenerów plus przewodniczący.
Zapewnił, że w skład Rady trenerów wejdzie jeden przedstawiciel osób niepełnosprawnych.
Przewodniczący Michał Ogrodniczak zarządził głosowanie nr 9 w sprawie ustalenia
sześcioosobowego plus przewodniczący składu Rady Trenerów.
W wyniku głosowania:
Za – 36 głosów
Przeciw – 1głos
Wstrzymujących się – 0 głosów
Walne Zgromadzenie zdecydowało o składzie Rady trenerów: sześciu trenerów plus
przewodniczący.
13. Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie wyboru Członków Rady Trenerów –
ustalenie listy wyborczej kandydatów.
Przewodniczący Tomasz Redzimski zaproponował następujące kandydatury do Rady trenerów:
Ziemowita Bańkosza, Lucjana Błaszczyka, Grzegorza Adamiaka, Tomasza Sposoba oraz
nieobecnych kandydatów, którzy wyrazili pisemnie zgodę na kandydowanie: Tomasza
Lewandowskiego i Tomasza Szarego.
.
Ziemowit Bańkosz, Lucjan Błaszczyk, Grzegorz Adamiak i Tomasz Sposób wyrazili ustnie
zgodę na kandydowanie.
.
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Z sali zgłoszono kandydatury Karola Skolimowskiego oraz Yurija Fomina.
Karol Skolimowski oraz Yurii Fomin wyrazili ustnie zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych zgłoszeń przewodniczący Komisji Wyborczej Tadeusz Nowak
poinformował delegatów, że rozdane zostaną karty do głosowania, z których należy skreślić co
najmniej dwa nazwiska kandydatów.
Karol Skolimowski zawnioskował, aby kandydaci zostali umieszczeni na kartach do
głosowania według kolejności alfabetycznej, a nie według kolejności zgłoszeń.
Przewodniczący Michał Ogrodniczak poddał ten wniosek pod głosowanie. W wyniku
głosowania nr 10 za kolejnością nazwisk według zgłoszeń na karcie do głosowania głosowało
16 delegatów, za kolejnością alfabetyczną nazwisk na karcie do głosowania głosowało 15
delegatów. Komisja Wyborcza odnotowała 7 wstrzymujących się głosów.
14. Głosowanie nad wyborem Członków Rady Trenerów.
Przewodniczący Komisji Wyborczej Marek Zalewski odczytał listę delegatów i wręczył
każdemu z nich kartę do głosowania.
Delegaci przystąpili do głosowania i oddania głosów do urny wyborczej.
Następnie Komisja Wyborcza rozpoczęła liczenie głosów oddanych do urny wyborczej.
15. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów.
Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Marek Zalewski przedstawił protokół
z wyborów członków Rady Trenerów PZTS. Komisja stwierdziła, że wydanych zostało 38 kart
do głosowania, z urn zostało wyjętych 38 kart do głosowania, głosów ważnych oddano 38,
głosów nieważnych 0. Kandydaci zgłoszeni do wyborów na członka Rady Trenerów Polskiego
Związku Tenisa Stołowego w głosowaniu tajnym otrzymali następujące liczby głosów:
Ziemowit Bańkosz - 36, Lucjan Błaszczyk - 37, Grzegorz Adamiak - 31, Tomasz Sposób - 30,
Tomasz Lewandowski - 24, Tomasz Szary - 19, Karol Skolimowski - 21, Yurii Fomin - 16.
Zgodnie z obowiązującym Statutem Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Regulaminem Rady
Trenerów oraz Regulaminem Obrad do Rady Trenerów PZTS wybrane zostały następujące

Strona 9 z 11
osoby: Lucjan Błaszczyk, Ziemowit Bańkosz, Grzegorz Adamiak, Tomasz Sposób, Tomasz
Lewandowski i Karol Skolimowski.

16. Dyskusja.
Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Tadeusz Nowak, który przypomniał, że pół roku temu, w
Rawie Mazowieckiej podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zostało zainspirowane
spotkanie dotyczące reaktywowania Rady Trenerów. Uznano wówczas, że zasadnym
rozwiązaniem byłoby, aby przedstawiciel Rady Trenerów zasiadał w Zarządzie Związku.
Tadeusz Nowak przypomniał, że nie jest to zgodne z zapisem ustawy o stowarzyszeniach oraz
ustawy o sporcie. Uznał również, że taka regulacja nie jest potrzebna, ponieważ przedstawiciel
Rady Trenerów będzie z pewnością pozytywnie postrzegany przez Zarząd PZTS. Jako członek
Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego zadeklarował, że Rada Trenerów i jej postulaty
będą wysłuchiwane, a przewodniczący lub inny przedstawiciel Rady Trenerów będzie
zapraszany na posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Uznał, że
frekwencja delegatów na Walnym Zgromadzeniu wskazuje na konieczność reaktywowania
Rady Trenerów i wyraził przekonanie, że uzgodnione zapisy Regulaminu Rady Trenerów będą
skutecznie realizowane.
Sebastian Jagiełowicz zaproponował, aby dyskusja w ramach porządku obrad została
zakończona do godziny 13:00, a następnie chętnych do dalszej dyskusji zaprosił po obiedzie, o
godzinie 13:30.
17. Sprawy różne.
Roman Fajkus poprosił o udzielenie informacji w sprawie nowych zasad certyfikacji trenerów,
czyli na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Sebastian Jagiełowicz wyjaśnił, że została wprowadzona Europejska Rama Kwalifikacji i na
tej podstawie wdrożono również Polską Ramę Kwalifikacji. Polski Związek Tenisa Stołowego
został zaproszony przez Ministerstwo Sportu i Instytut Sportu do włączenia się do utworzenia
Polskiej Ramy Kwalifikacji, w ramach której funkcjonuje Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.
Po deregulacji zawodów w roku 2013, w sporcie powstała przestrzeń do organizacji różnego
rodzaju szkoleń, które będą prowadziły do uprawnień trenerskich na szczeblu państwowym i
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innym wśród trenerów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać certyfikacje. W
poprzedniej kadencji powołany został zespół, który opracował opisy kwalifikacji, co
doprowadziło do uzyskania przez PZTS Ministerstwie Sportu uprawnień

instytucji

certyfikującej w tym zakresie. Sebastian Jagiełowicz poinformował, że obecnie trwają
intensywne prace nad wdrożeniem systemu, a osobą biorącą udział w tych pracach jest Jerzy
Grycan, którego poprosił o przekazanie bardziej dokładnych informacji o systemie.
Jerzy Grycan poinformował, że prace nad Krajową Ramą Kwalifikacji trwały 7 lat, od czasu,
kiedy ówczesny minister Gowin dokonał uwolnienia zawodów. Od roku 2013 status trenera
uzyskiwała osoba, która ukończyła osiemnaście lat i nie była karana. Spowodowało to
konsolidację środowiska polskich trenerów, którzy razem z Ministerstwem Sportu rozpoczęli
tworzenie

ram kwalifikacji trenerów we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych

i Instytutem Sportu. W efekcie tych prac powstała Polska Rama Kwalifikacji jako cześć
wprowadzonej ramy w całej Unii Europejskiej. Jerzy Grycan przypomniał spotkanie trenerów,
które odbyło się w Gdańsku, podczas którego przedstawiono główne założenia wymogów dla
PRK IV – trenera poziomu pierwszego, a odpowiednika dawnego instruktora. Wymogi te
zostały oparte o doświadczenia i systemy szkolenia trenerów w najlepszych federacjach tenisa
stołowego na świecie, a także o wiedzę naukową w tym zakresie. Jak dotychczas kandydat
winien złożyć dokumenty wskazujące na jego zdobytą wiedzę, doświadczenie i osiągnięcia
niezbędne do wykonywania pracy na danym poziomie kwalifikacji. Kwalifikacja kandydata
odbywać się będzie na podstawie testów sprawdzających niezbędny dla danego stanowiska
poziom wiedzy. Przedstawiona przez kandydata dokumentacja może stanowić podstawę do
zwolnienia z tej części testów, dla której kandydat udokumentuje posiadanie już wiedzy.
Wymagania kwalifikacji obejmują również obszar wiedzy miękkiej, gdzie trener na wstępnym
etapie szkolenia powinien mieć

przykładowo umiejętności i wiedzę niezbędną do

zorganizowania imprezy promującej tenis stołowy lub z zakresu promocji sportu. Kolejny
obszar stanowi wiedza z zakresu techniki sportu, która na etapie wstępnym obejmuje ponad 30
technik. Jerzy Grycan przypomniał, że wszyscy trenerzy, którzy uczestniczyli w programie
„Pingpongowe Marzenia” otrzymali w formie elektronicznej materiały, które zawierają opisy
technik tenisa stołowego wykonane na podstawie opracowań instytutów naukowych.
Przyswojenie tych technik należy udokumentować nagraniem własnego filmu z prezentacją
tych technik.
Jerzy Grycan podkreślił, że uzyskanie certyfikatu trenera w ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji
stanowi również uprawnienie w ramach Europejskiej Ramy Kwalifikacji, zatem będzie
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honorowane w całej Europie. Nowopowstała Światowa Rada Mistrzostwa Trenerskiego
zajmuje się szkoleniem trenerów. Jerzy Grycan poinformował, że aktualnie tylko jeden
reprezentant polskich trenerów posiada certyfikat tej Rady - coach dewelopera. Zaprosił
delegatów do uzyskania takiego uprawnienia, które pozwoli kreować metody szkoleniowe
obowiązujące w Europie. Jerzy Grycan wyraził przekonanie, że wdrożenie Krajowej Ramy
Kwalifikacji podniesie poziom merytoryczny kadry trenerskiej w Polsce do poziomu
światowego. Dla realizacji tego celu niezbędne jest, aby w każde województwo dysponowało
kilkoma trenerami, którzy będą przeprowadzać walidację na szczeblu wojewódzkim. Na chwilę
obecną Ministerstwo i IBE wytypowało pięciu trenerów, którzy dysponują potencjałem do
prowadzenia walidacji.
Jerzy Grycan przedstawił też poziomy klasyfikacji trenerów:
Poziom PRK III – instruktor posiadający podstawową wiedzę i umiejętności, pomocnik trenera
umiejący nagrywać piłkę, wymagane wykształcenie średnie.
Poziom PRK IV – trener pierwszego poziomu,
Poziom PRK V – dawniej trener II
Poziom PRK VI – dawniej poziom trenera I klasy
Poziom PRK VII – poziom trenera klasy mistrzowskiej.
Na zakończenie swojego wystąpienia Jerzy Grycan przypomniał, że Sejm przyjął datę
obowiązywania PRK ZSK na rok 2023. Zachęcił więc do zainteresowania się uzyskaniem
uprawnień wg kwalifikacji polskiej ramy. Poinformował również, że PZTS jest przodującym
w zakresie wdrażania PRK związkiem sportowym.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.
Przewodniczący Michał Ogrodniczak zamknął obrady Walnego Zgromadzenia i zaprosił
chętnych do dalszej dyskusji po przerwie obiadowej ok. godziny 13:30.
Zamknięcie obrad godz. 13:10
Protokół sporządziła Beata Harassek

