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3. POSIEDZENIE ZARZĄDU 

POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 
11 lutego 2022 roku, godz. 12:30, Zoom 

 
Protokół 

 
1. Otwarcie posiedzenia 

Prezes Zarządu PZTS – Dariusz Szumacher przywitał Członków Zarządu oraz 

zaproszonych gości, otwierając tym samym 3. Posiedzenie Zarządu PZTS.  

 

2. Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 3. 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.  

Prezes Zarządu – Dariusz Szumacher osobiście poprowadził 3. Posiedzenie Zarządu.  

W obradach uczestniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – pan Robert Janus oraz 

Dyrektor Sportowy PZTS – pan Stefan Dryszel.  

W takcie obrad wystąpili Panowie: Adam Bułat, Jacek Redzimski, Marcin Fidala oraz 

Tomasz Redzimski. 

Do protokołowania powołano panią Dominikę Gomoła. 

 

3. Przyjęcie porządku obrad 

Na forum Zarządu zaprezentowano porządek obrad uprzednio rozesłany do Członków 

Zarządu. Porządek obrad przyjął następujące brzmienie: 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 3. posiedzenie Zarządu 

PZTS. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z 2. Posiedzenia Zarządu PZTS. 

5. Zatwierdzenie decyzji Prezydium Zarządu oraz Prezesa Zarządu w okresie od 17 

grudnia 2021 roku.  
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6. Informacja na temat uchwał Zarządu podjętych w trybie obiegowym w okresie 

17.12.2021-10.02.2022 roku. 

7. Regulamin Dyscyplinarny – propozycje zmian. 

8. Zatwierdzenie Regulaminu Rzecznika Dyscyplinarnego.  

9. Gdańsk: 

9.1.  Wystąpienie Dyrektora CS PZTS; 

9.2. Regulamin korzystania z CS PZTS. 

10. OSSM Gdańsk – bieżąca sytuacja. 

11. Bursa Sportowa: 

11.1. Aktualizacja statutu; 

11.2. Wychowawcy. 

12. Konkurs na trenerów kadr narodowych.  

13. Sprawy sędziowskie: 

13.1. Stawki dla sędziów; 

13.2. Awanse sędziowskie; 

13.3. Sprawy inne. 

14. Regulamin Rozgrywek – wystąpienie T. Redzimskiego. 

15. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.  

16. Sprawy różne: 

16.1. KS BRONOWIANKA Kraków – prośba o zgodę na wypożyczenie zawodniczki; 

16.2. Problem z Markiem Chybińskim; 

16.3. Delegacje Zarządu na GPP i MP; 

16.4. Weterani; 

16.5. Umowa partnerska na turnieje w branży bukmacherskiej;  

16.6. Zmiana terminu meczu nr 186 (BEBETTO AZS UJD Częstochowa – BOGORIA 

Grodzisk Mazowiecki); 

16.7. UKS ATS Białystok – prośba o umorzenie kary finansowej; 

16.8. PROTS – podział środków (finansowanie +KW); 

16.9. Szczegóły umowy z ENEA; 

16.10. Decyzja Pana Prezesa dotycząca Pana Leszka Kucharskiego; 

16.11. Opracowanie wytycznych dotyczących uregulowań fiskalno-prawnych 

wprowadzonych w ramach PŁ (w obszarze sportu); 

17. Zamknięcie zgromadzenia. 

Zarząd PZTS przyjął jednogłośnie zaproponowany porządek obrad. 
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4. Przyjęcie protokołu z 2. Posiedzenia Zarządu PZTS 

Przewodniczący obrad zapytał członków Zarządu, czy mają uwagi do protokołu  

z ostatniego posiedzenia. Wobec braku uwag, Zarząd PZTS podjął uchwałę  

nr 053/Z/2022 w sprawie przyjęcia protokołu z 2. Posiedzenia Zarządu PZTS  

– uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

 

5. Zatwierdzenie decyzji Prezydium Zarządu oraz Prezesa Zarządu w okresie 

od 17 grudnia 2021 roku: 

W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, nie odbyło się posiedzenie Prezydium 

Zarządu.  

Prezes Zarządu pokrótce przedstawił decyzję, które podjął pomiędzy posiedzeniami: 

• 04/PR/2021 z 20 grudnia 2021 r. – ws. przedłużenia umowy trenerowi Markowi 

Biernatowi 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 054/Z/2022 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa 

Zarządu PZTS nr 04/PR/2021 z 20.12.2021 roku – uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

• 05/PR/2021 z 21 grudnia 2021 r.- ws. wyrażenia zgody na przełożenie meczy 

150 – KU AZS UE Wrocław – KTS ENEA SIARKOPOL Tarnobrzeg na 21.01.2022 r.; 

oraz 365 - BISTS Bielsko-Biała - KU AZS POLITECHNIKA Rzeszów II na 

21.01.2022 r.; 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 055/Z/2022 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa 

Zarządu PZTS nr 05/PR/2021 z 21.12.2021 roku – uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

• 06/PR/2021 z 21 grudnia 2021 r.- ws. nadania odznaczeń związkowych 

działaczom ze ŚlZTS: złotej S. Brak oraz brązowej A. Siedlaczek i A. Jahn; 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 056/Z/2022 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa 

Zarządu PZTS nr 06/PR/2021 z 21.12.2021 roku – uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

• 07/PR/2021 z 22 grudnia 2021 r.- ws. nadania odznaczeń związkowych 

działaczom ze ŚlZTS: brązowej A. Ostachowskiej i J. Dziembale; 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 057/Z/2022 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa 

Zarządu PZTS nr 07/PR/2021 z 22.12.2021 roku – uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

• 08/PR/2021 z 1 lutego 2022 r. - ws. przyznania prawa organizacji 7 GPP 

Weteranów Węgierskiej Górce (zmiana terminu na 19-20.03); 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 058/Z/2022 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa 

Zarządu PZTS nr 08/PR/2022 z 01.02.2022 roku – uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

• 09/PR/2021 z 3 lutego 2022 r - ws. wyrażenia zgody na przełożenie meczy: 351 

- LOGISTERS DĄBROWIAK Dąbrowa Górn. - KU AZS POLITECHNIKA Rzeszów II na 
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termin 24.02.2022 r. oraz 464 - LUKS AGRO SIEĆ Chełmno - KS STELLA NIECHAN 

Gniezno na termin 3.04.2022 r. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 059/Z/2022 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa 

Zarządu PZTS nr 09/PR/2022 z 03.02.2022 roku – uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

 

6. Informacja na temat uchwał Zarządu podjętych w trybie obiegowym w 

okresie 16.12.2021-10.02.2022 roku: 

Na forum Zarządu zaprezentowano uchwały podjęte w trybie obiegowym, pomiędzy 

posiedzeniami Zarządu: 

• 041/Z/2021 z 28 grudnia 2021 r. – ws. utrzymania w mocy decyzji WR nr 

13/2021/2022 (mecz SKTS Sochaczew - KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki); 

• 042/Z/2022 z 14 stycznia 2022 r. – ws. zatwierdzenia kryterium podziału 

środków dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2022 roku, 

• 043/Z/2022 z 17 stycznia 2022 r. – ws. zatwierdzenia składu KN Seniorek na 

okres 1.01-30.06.2022 r., 

• 044/Z/2022 z 17 stycznia 2022 r. – ws. zatwierdzenia składu KN Seniorów na 

okres 1.01-30.06.2022 r., 

• 045/Z/2022 z 17 stycznia 2022 r. – ws. zatwierdzenia składu KN U-22 Kobiet na 

okres 1.01-31.07.2022 r. 

• 046/Z/2022 z 17 stycznia 2022 r. – ws. zatwierdzenia składu KN U-22 Mężczyzn 

na okres 1.01-31.07.2022 r. 

• 047/Z/2022 z 17 stycznia 2022 r. – ws. zatwierdzenia składu KN Juniorek na 

okres 1.01-31.07.2022 r., 

• 048/Z/2022 z 17 stycznia 2022 r. – ws. zatwierdzenia składu KN Juniorów na 

okres 1.01-31.07.2022 r., 

• 049/Z/2022 z 17 stycznia 2022 r. – ws. zatwierdzenia składu OSSM Gdańsk na 

okres 1.01-31.12.2022 r., 

• 050/Z/2022 z 17 stycznia 2022 r. - ws. zatwierdzenia składu OSSM Drzonków 

na okres 1.01-31.12.2022 r., 

• 051/Z/2022 z 17 stycznia 2022 r. – ws. zatwierdzenia składu KN ON na okres 

1.01-31.12.2022 r., 

• 052/Z/2022 z 2 lutego 2022 r. - ws. zatwierdzenia Regulaminu Powołań na 

Mistrzostwa Świata i Europy. 
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7. Regulamin Dyscyplinarny – propozycje zmian 

Temat wyłożył Pan Adam Bułat. W propozycji nowego Regulaminu Dyscyplinarnego 

zaproponował m.in. rozszerzenie katalogu zarówno przewinień dyscyplinarnych jak i kar 

(dostosowanie do ustawy o sporcie), określenie roli Rzecznika Dyscyplinarnego oraz 

wprowadzenie nowego organu – Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej PZTS.  

Zarząd przychylił się do sugestii prawnika, tym samym dając mu polecenie 

opracowania nowego regulaminu. 

 

8. Zatwierdzenie Regulaminu Rzecznika Dyscyplinarnego 

Przewodniczący obrad zapytał na forum, czy Zarząd ma uwagi do uprzednio 

przesłanego projektu Regulaminu Rzecznika Dyscyplinarnego. Wobec braku  

uwag, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 060/Z/2022 w sprawie przyjęcia  

Regulaminu Działania Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiego Związku Tenisa Stołowego – 

uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

 

9. Gdańsk: 

9.1. Wystąpienie Dyrektora CS PZTS 

Do obrad dołączył Pan Jacek Redzimski – Dyrektor Centrum Szkolenia PZTS. 

W swoim wystąpieniu przedstawił stan CS PZTS, OSSM oraz Bursy jaki zastał 

obejmując stanowisko, a następnie przeszedł do opisu zmian, jakie trzeba wprowadzić w 

kolejności od najpilniejszych.  

9.2. Regulamin korzystania z CS PZTS 

Zaszła konieczność uregulowania zasad trenowania w CS PZTS zawodników nie 

będących uczestnikami szkolenia w OSSM. Do nieodpłatnego korzystania z hali powinni 

być uprawnieniu wyłącznie zawodnicy OSSM oraz członkowie Kadry Narodowej, 

pozostałe osoby powinny płacić za treningi.  

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 061/Z/2022 ws. ustalenia następujących zasad 

korzystania z hali mieszczącej się w CS PZTS: osoby korzystające z hali podczas treningu 

młodzieży z OSSM, jeśli współpracują z trenerem koordynatorem (chociażby jako 

wzorzec), nie muszą płacić za halę, podobnie z osobami zasłużonymi dla tenisa stołowego 

oraz dla zawodników ze ścisłej Kadry Narodowej, pozostałe osoby płacą za stół na 

zasadach ogólnych – uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

 

10. OSSM Gdańsk – bieżąca sytuacja 

Omówiono.  
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11. Bursa Sportowa: 

11.1. Aktualizacja statutu 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 062/Z/2022 w sprawie przyjęcia aktualizacji 

punktów Statutu Bursy Sportowej PZTS w Gdańsku, nadając im następujące brzemiennie: 

• § 6 ust. 2 lit. a) pedagogicznych – wychowawców do spraw opiekuńczo-

wychowawczych, wychowawców do spraw regeneracji i odnowy, wychowawców 

do spraw socjo i psychoedukacji, podległych Kierownikowi Bursy, których 

obowiązki określa zakres czynności dołączony do umowy – zlecenia,  

• § 7 ust. 1 O przyjęciu do Bursy rozstrzyga Kierownik Bursy na podstawie opinii 

komisji kwalifikacyjnej i konsultacji z Dyrektorem Bursy. 

• § 7 ust. 4 lit. e) pozytywna opinia komisji kwalifikacyjnej 

• § 10 ust. 7 Kierownik Bursy może, w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy 

wychowanków Bursy w uzasadnionych przypadkach: 

• § 10 ust. 10 W skład Rady Pedagogicznej wchodzą – Kierownik Bursy, Trener 

Koordynator OSSM , wychowawcy,  

• § 10 ust. 13 lit. c) wnioski Dyrektora Bursy o przyznanie wychowawcom nagród, 

odznaczeń i innych wyróżnień; 

• § 12 Środki są pozyskiwane w szczególności z: Ministerstwa Sportu i Turystyki, 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, Polskiego Związku Tenisa Stołowego, od 

sponsorów i rodziców. 

 – uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

11.2. Wychowawcy  

Na stan objęcia przez Pana Jacka stanowiska Dyrektora CS PZTS, w Bursie 

zatrudnionych było 4 wychowawców, którzy w miarę możliwości starali się obstawić 

całodobowe dyżury. Ze względu na bardzo duże ich obciążenie postanowiono 

kontynuować poszukiwania kolejnych osób do współpracy. 

 

12. Konkurs na trenerów kadr narodowych 

Nawiązując do ustaleń z ostatniego posiedzenia, Zarząd PZTS podjął decyzję, że na 

początku marca zostaną ogłoszone konkursy na stanowiska trenerów seniorskich kadr 

narodowych oraz OSSM. Prezes Szumacher zaproponował utworzenie zespołu pod 

przewodnictwem dyrektora sportowego, który zajmie się opracowaniem ogłoszenia 

konkursowego. Zespół ukształtował się w następującym składzie: Zbigniew Leszczyński, 

Robert Wielgosz, Karol Paśko, Stefan Dryszel oraz Dominika Gomoła, dodatkowo przy 

formułowaniu ogłoszenia zespół ma skontaktować się z Radą Trenerów celem 
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zasięgnięcia opinii. Od kandydatów wymagane będzie przedstawienie m.in. koncepcji 

szkolenia. Preferowani będą osoby mogące poświęcić się w 100% na rzecz pracy w 

Związku. Nowy kontrakt z nowym trenerem będzie obowiązywał od 1 lipca 2022 roku.  

 

13. Regulamin Rozgrywek  

Temat wyłożył Pan Tomasz Redzimski.  

Swoje wystąpienie poprzedził oświadczeniem ws. objęcia przez jego brata, Pana Jacka 

Redzimskiego stanowiska Dyrektora CS PZTS w Gdańsku: „Oświadczam, że nie 

informowałem mojego brata Jacka Redzimskiego o konkursie na stanowisko Dyrektora 

OSSM w Gdańsku oraz w żaden sposób nie ingerowałem w proces wyboru go na dyrektora. 

Mało tego, kiedy dowiedziałem się od brata, że aplikuje na tę funkcję starałem się użyć 

wszelkiej argumentacji, żeby go od tego zamiaru odwieść. Jacek Redzimski jest osobą o 

wszechstronnej wiedzy i umiejętnościach, jest osobą pracowitą, lojalną i uczciwą. 

Uważałem, że szkoda jego zdrowia, energii i talentów na pracę w Gdańsku. Liczyłem na to, 

że kiedy pojawią się sprzyjające okoliczności to uda mi się go zaprosić do współpracy do 

Grodziska. Jednocześnie obserwując działania mojego brata Jacka Redzimskiego myślę, że 

nie mogła się trafić temu miejscu, czyli Gdańskowi lepsza osoba. Więc tym samym gratuluję 

Zarządowi świetnego wyboru.”. 

Rada Trenera, bezpośrednio po wyborach zebrała się z trenerem Krzeszewskim oraz 

Panem Stefanem Dryszelem, ws. zbadania aktualnego stanu systemu rozgrywek, 

określenia jego priorytetów, określenia interesu trenerów i Związku oraz określenia 

potrzeb kadr. Za priorytet Związku niewątpliwie należy przyjąć szkolenie Kadry 

Narodowej, której wyniki przekładają się bezpośrednio na środki finansowe jakie 

otrzymuję Związek. RT zauważyła, że powinien powstać harmonogram pracy na RR, i 

stworzyć ten regulamin na bardziej sprzyjający zaplanowaniu szkolenia w klubach czy 

kadr, np. poprzez zredukowanie liczby drużyn, podział na regiony czy ligi rozgrywane 

systemem turniejowym. Wszystkie działania podjęte przez Związek powinny być zgodne 

z NPRTS 2018-33, dla dobra zawodników powinien być poprawiony balans pomiędzy 

ilością treningów a wyjazdów na zawody, obecnie zawodnicy są przepracowani. Trenerzy 

powinni mieć warunki do podnoszenia swojej wiedzy. System rozgrywek powinien zostać 

dostosowany do celów szkoleniowych Związku.  
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14. Sprawy sędziowskie: przedstawi M. Fidala 

14.1. Stawki dla sędziów 

Pan Marcin Fidala zapoznał Zarząd z propozycją zmian stawek delegacji sędziowskich 

od nowego sezonu.  

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

aktualizacji stawek delegacji sędziowskich na kolejne posiedzenie Zarządu. 

14.2. Awanse sędziowskie 

Na forum Zarządu zaprezentowano listę sędziów, dla których Wydział Sędziowski 

proponuję awans z sędziego klasy Okręgowej do klasy Związkowej. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 063/Z/2022 w sprawie awansu do klasy Związkowej 

sędziów: 

1. Jacek KAŹMIERCZAK (woj. Wielkopolskie); 

2. Milena UCHMANOWICZ (woj. Wielkopolskie); 

3. Jolanta KOPACZYŃSKA (woj. Dolnośląskie);  

4. Tomasz KURTYKA (woj. Kujawsko-Pomorskie);  

5. Katsiaryna SIVAKOVA (woj. Kujawsko-Pomorskie);  

6. Aleksandra NIEMIEC (woj. Łódzkie);  

7. Marek ZAKRZEWSKI (woj. Mazowieckie);  

8. Grażyna WOLNY (woj. Śląskie);  

9. Damian TOMECKI (woj. Śląskie);  

10. Tomasz MIKA (woj. Śląskie); 

11. Michał MAJCHER (woj. Podkarpackie);  

12. Jerzy ZAJDEL (woj. Podkarpackie); 

– uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

14.3. Sprawy inne 

Omówiono.  

 

15. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych 

Temat na forum Zarządu przedstawiła Pani Dominika Gomoła. CRBR to publiczny 

rejestr prowadzone przez Ministerstwo Finansów. W rejestrze są gromadzone i 

przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, 

sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi (w 

tym stowarzyszeniami podlegającymi wpisowi do KRS). Uprawnienia beneficjenta 

rzeczywistego umożliwiają mu wywieranie decydującego wpływu na czynności albo 

działania podejmowane przez podmiot. Innymi słowy rejestr ma ułatwiać identyfikację 
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osób fizycznych, które decydują o działalności podmiotów gospodarczych oraz mogą w 

ich imieniu zaciągać zobowiązania finansowe.  

31.01.2022 roku, Zarząd PZTS oraz Dyrektor Biura PZTS zostali zgłoszeni do 

Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.  

Po zapoznaniu się z tematem, Zarząd podjął decyzję o uzupełnieniu wpisu do CRBR o 

Prokurenta. 

 

16. Sprawy różne: 

16.1. KS BRONOWIANKA Kraków – prośba o zgodę na wypożyczenie 

zawodniczki 

Klub zwrócił się z prośbą o możliwość wypożyczenia zawodniczki Mileny Gaj z Gryf 

Gdów do II drużyny KS Boronowianka w I lidze. Drużyna zajmuję miejsce spadkowe, a 

wypożyczenie zawodniczki pozwoli na spokojne rozegranie meczy do końca sezonu, bez 

konieczności przekładania ich. 

- zawodniczka grała w innej drużynie 

16.2. Problem z Markiem Chybińskim 

Zawodnik w ostatnim czasie, za pośrednictwem mediów społecznościowych, 

dopuścił się szeregu ataków na Członków Stowarzyszenia ALTS w Częstochowie, w tym 

na Zarząd i Prezesa. W związku z zaistniałą sytuacją, Zarząd postanowił zasięgnąć opinii 

trenerów Kadry Narodowej Osób Niepełnosprawnych na temat zawodnika oraz wrócić 

do tematu na odrębnym spotkaniu.  

16.3. Delegacje Zarządu na GPP i MP 

Na forum Zarządu zaprezentowano propozycję delegacji Zarządu PZTS na turnieje 

GPP i MP, przygotowaną przez wiceprezesa ds. organizacyjnych – pana Roberta Wielgosza 

– załącznik nr 3 do protokołu.  

16.4. Weterani 

Temat przedstawił Marek Zalewski. W trakcie omawiania tego punktu skupiono 

się na 4 głównych problemach: 

1. Stworzeniu oferty pakietu reprezentanta na ME Weteranów (koszulka, spodenki). 

2. Podniesieniu jakości rozgrywek weteranów poprzez dofinansowanie turnieju MP  

3. Zgłoszeniach do turniejów GPP i MP Weteranów, poprzez przywrócenie systemu 

zgłoszeń powiązanego z przedstawieniem potwierdzenia opłacenia wpisowego. 

4. Zgłoszeniach PZTS do organizacji turnieju z cyklu ITTF Pro Weteranów. 

W toku dyskusji ustalono, że Związek zakupi odzież dla Weteranów startujących w 

Mistrzostwach Europy Weteranów w Rimini w terminie 25.06-02.70.2022 roku. W 
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turnieju ma uczestniczyć około 80 zawodników. Każdy ze startujących otrzyma 2 koszulki 

oraz spodenki ufundowane przez Związek.  

Kolejno, w toku dyskusji ustalono, że Związek pokryję koszty medali na IMP 

Weteranów oraz przeznaczy dodatkowe 10.000,00 zł na zwiększenie puli nagród oraz 

podniesienie rangi i prestiżu tego wydarzenia.  

Następnym z omawianych punktów był postulat Rady Weteranów oraz 

organizatorów GPP i MP o przywróceniu konieczności przesłania potwierdzenia zapłaty 

wpisowego.  

Ostatnim z omawianych punktów jest rekomendacja do zgłoszenia Związku na 

organizatora turnieju z cyklu ITTF World Veterans Tour.  

16.5. Umowa partnerska na turnieje w branży bukmacherskiej 

Do biura Związku wpłynęła propozycja umowy partnerskiej dotyczącej wzajemnej 

promocji przy organizowaniu cyklicznych zawodów tenisa stołowego na potrzeby branży 

bukmacherskiej. Umowa partnerska zakładałaby wspólne działania marketingowe, w tym 

uwzględnienie zawodów w oficjalnym kalendarzu imprez Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego. 

Po przedyskutowaniu tematu Zarząd podjął decyzję o nieangażowaniu się w 

turnieje.  

16.6. Zmiana terminu meczu nr 186 (BEBETTO AZS UJD Częstochowa – 

BOGORIA Grodzisk Mazowiecki) 

AZS UJD Częstochowa zwróciła się do Zarządu PZTS z prośbą o zmianę terminu 

meczu nr 186 (BEBETTO AZS UJD Częstochowa - BOGORIA Grodzisk Mazowiecki) z dnia 

2022-03-19 na dzień 2022-03-10. Powodem ma być występ w tym terminie ich najlepszej 

zawodniczki Tatiany Bilenko w turnieju międzynarodowym w Doha. Jednak jest to mecz 

ostatniej kolejki a Regulamin Rozgrywek tego zabrania. Klub uzyskał zgodę drużyny 

przeciwnej mają.  

Po omówieniu tematu w kontekście potencjalnych próśb o kolejne przełożenia 

meczów, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 064/Z/2022 w sprawie przełożenia ostatniej 

kolejki II rundy fazy zasadniczej Ekstraklasy Kobiet na 29 marca 2022 roku  

– uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

16.7. UKS ATS Białystok  

Klub zwrócił się do Zarządu Związku z prośbą o umorzenie kary finansowej 

nałożonej decyzją nr 014/2021/2022 oraz z odwołaniem od decyzji WR nr 

016/2021/2022. 

Po przeanalizowaniu sprawy, Zarząd postanowił utrzymać w mocy decyzje WR. 
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16.8. PROTS – podział środków 

Po przedstawieniu tematu, Zarząd PZTS podjął uchwałę 065/Z/2022 w sprawie 

zatwierdzenia następującego podziału środków przyznanych w ramach „Programu 

dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2022 zadań z 

obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze 

szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem 

jednostek samorządu terytorialnego”: 

• Zgrupowania/konsultacje krajowe – 65 460 zł 

• Sprzęt sportowy – 0 zł 

• Zakwaterowanie/wyżywienie – 8 x 7500 zł = 60 000 zł 

• Wynagrodzenie koordynatora makroregionalnego = 12 miesięcy x 3000 zł = 

36 000 zł 

• Wynagrodzenie trenerów – 8 x 2 x 2400 zł x 10 miesięcy = 384 000 zł 

• Koszty pośrednie – 54 540 zł 

– uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

16.9. Szczegóły umowy z ENEA 

Omówiono. Umowę zawarto na najbliższe 2 lata.  

16.10. Decyzja Pana Prezesa dotycząca Pana Leszka Kucharskiego 

W związku z brakiem realizacji postanowień umowy przez Pana Kucharskiego, 

zapadła decyzja o jej rozwiązaniu. 

16.11. Opracowanie wytycznych dotyczących uregulowań fiskalno-

prawnych wprowadzonych w ramach PŁ (w obszarze sportu) 

W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu przewidziano ulgi podatkowe dla 

sponsorów klubów sportowych.  

 

17. Zamknięcie zgromadzenia. 

Wobec wyczerpania tematów z porządku obrad, Prezes Zarządu podziękował za 

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

3. Posiedzenie Zarządu PZTS.  

 


