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5. POSIEDZENIE ZARZĄDU 

POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 
7 lipca 2022 roku, godz. 12:30, Zoom 

 
Protokół 

 
1. Otwarcie posiedzenia 

Prezes Zarządu PZTS – Dariusz Szumacher przywitał Członków Zarządu oraz 

zaproszonych gości, otwierając tym samym 5. Posiedzenie Zarządu PZTS.  

 

2. Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 5. 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 5. Posiedzenie Zarządu. 

W obradach uczestniczył Radca Prawny PZTS – pan Konrad Buczyło oraz 

przedstawiciel Wydziału Rozgrywek pan Paweł Murzewski. 

Do protokołowania powołano panią Dominikę Gomołę. 

 

3. Przyjęcie porządku obrad 

Na forum Zarządu zaprezentowano porządek obrad uprzednio rozesłany do Członków 

Zarządu.  

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 5. posiedzenie Zarządu 

PZTS. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z 4. Posiedzenia Zarządu PZTS. 

5. Zatwierdzenie decyzji Prezydium Zarządu oraz Prezesa Zarządu w okresie od 29 

czerwca 2022 roku.  

6. Informacja na temat uchwał Zarządu podjętych w trybie obiegowym w okresie 29.06-

6.07.2022 roku. 

7. Odwołanie od Decyzji WR: 
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7.1. UKS DĄBROWIAK; 

7.2. KTS Gliwice. 

8. Skarga na decyzję WR. 

9. Sprawy sędziowskie. 

10. 4. Grand Prix Polski Weteranów. 

11. Terminarz Rozgrywek Superligi. 

12. Wynik finansowy: 

12.1. WTT Cetniewo; 

12.2. Gala 90-lecia PZTS. 

13. Eliminacje Mistrzostw Europy – termin oraz lokalizacja.  

14. Kilometrówka dla KN oraz sztabu szkoleniowego. 

15. Wyrażenie zgody na przejęcie miejsca w I lidze: 

15.1. LUKS Chełmno (od CUKROWNIK Chybie); 

15.2. ATS AKANZA Lublin (od TTS POLONIA Bytom). 

16. Sprawy różne: 

16.1. Sprawa Wang Zeng Yi; 

16.2. Wniosek o odznaczenie; 

16.3. WR - sprawy organizacyjne. 

17. Zamknięcie zgromadzenia. 

Zarząd PZTS przyjął jednogłośnie zaproponowany porządek obrad. 

 

4. Przyjęcie protokołu z 4. Posiedzenia Zarządu PZTS  

Przewodniczący obrad zapytał członków Zarządu, czy mają uwagi do protokołu  

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

nr 108/Z/2022 w sprawie przyjęcia protokołu z 4. Posiedzenia Zarządu PZTS  

– uchwałę podjęto 8 – 0 – 0. 

 

Do obrad dołączył pan Kamil Skrzypczak 

 

5. Zatwierdzenie decyzji Prezydium Zarządu oraz Prezesa Zarządu w okresie 

od 29 czerwca 2022 roku: 

W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, Prezydium nie podjęło żadnej 

uchwały.  

Prezes Zarządu pokrótce przedstawił decyzję, którą podjął pomiędzy posiedzeniami 

17/PR/2022 z 29 czerwca 2022 r. - ws. przyznania odznaczeń działaczom z POZTS. 
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Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 109/Z/2022 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa 

Zarządu PZTS nr 17/PR/2022 z 29.06.2022 roku – uchwałę podjęto 8 – 0 – 0. 

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

okresie 29.06-6.07.2022 roku. 

W okresie pomiędzy posiedzeniami, Zarząd PZTS nie podjął żadnej uchwały obiegowo.  

 

Do obrad dołączył pan Sebastian Jagiełowicz.  

 

7. Odwołanie od Decyzji WR (Pan Prezes + WR + Pan Konrad): 

7.1. UKS DĄBROWIAK  

• 23/2021/2022 z 9.06.2022 - mecz o utrzymanie w 1. lidze mężczyzn numer 816 

KS AZS AWFIS BALTA Gdańsk II – LOGISTERS DĄBROWIAK Dąbrowa Górnicza. 

WALKOWER. Przyczyna: Występ nieuprawnionego zawodnika (nie zagrał w 4 

kolejkach w 1. lidze mężczyzn). 

Kaucję w wysokości 300 zł zapłacono 13.06.2022. nie zapłacono opłaty 

regulaminowej w wysokości 1.000,00 zł. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 110/Z/2022 w sprawie zatwierdzenia decyzji 

Wydziału Rozgrywek nr 23/2021/2022 z 09.06.2022 roku., dotyczącej weryfikacji 

meczu nr 816.– uchwałę podjęto 5 – 0 – 5. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 111/Z/2022 w sprawie utrzymania w mocy opłaty 

regulaminowej nałożonej decyzją Wydziału Rozgrywek nr 23/2021/2022 z 09.06.2022 

roku, dotyczącej weryfikacji meczu nr 816. – uchwałę podjęto 5 – 0 – 4. 

7.2. KTS Gliwice  

Omawianie tego pkt. rozpoczęto od wykładni pkt. 10.1.2.3. Regulaminu Rozgrywek na 

sezon 2021/2022, gdzie wskazano nie termin kolejki ligowej a termin ligowy, który jest 

pojęciem szerszym. Regulaminem nadrzędnym dla regulaminów wojewódzkich jest 

Regulamin Rozgrywek PZTS, baraże o 1 ligę to rozgrywki centralne. W sytuacjach 

spornych, kluby powinny zwrócić się do Zarządu PZTS z prośbą o interpretację, któremu 

zgodnie z pkt. 18.2. Regulaminu Rozgrywek na sezon 2021/2022 przysługuje prawo 

interpretacji przepisów.  

Po krótkim omówieniu tematu, Zarząd PZTS przeszedł do głosowań nad 

zatwierdzeniem każdej z decyzji oraz nad rozstrzygnięciem co do konieczności zapłacenia 

kary finansowej. 
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• 22/2021/2022 z 9.06.2022- mecz o awans do Superligi Mężczyzn numer 805 KTS 

Gliwice – ZKS PALMIARNIA Zielona Góra I. WALKOWER Przyczyna: Występ 

nieuprawnionego zawodnika (nie rozegrał 4 meczów dla KTS Gliwice w 1M oraz 

zagrał w kolejce 1M-A1 dla KTS Gliwice II, mecz nr 828). 

Kaucję w wysokości 300 zł zapłacono 17.06.2022. nie zapłacono opłaty 

regulaminowej w wysokości 1.000,00 zł. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 112/Z/2022 w sprawie zatwierdzenia decyzji 

Wydziału Rozgrywek nr 22/2021/2022 z 09.06.2022 roku., dotyczącej weryfikacji 

meczu nr 805.– uchwałę podjęto 7 – 0 – 3. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 113/Z/2022 w sprawie utrzymania w mocy opłaty 

regulaminowej nałożonej decyzją Wydziału Rozgrywek nr 22/2021/2022 z 09.06.2022 

roku, dotyczącej weryfikacji meczu nr 805. – uchwałę podjęto 7 – 0 – 3. 

• 24/2021/2022 z 9.06.2022 - mecz o awans do 1. ligi mężczyzn numer 828 LKS 

ODRA Głoska – KTS Gliwice II. WALKOWER Przyczyna: Występ nieuprawnionego 

zawodnika (Steuer Dariusz nie zagrał w minimum 4 kolejkach w 2. lidze mężczyzn 

dla KTS Gliwice II). 

Kaucję w wysokości 300 zł zapłacono 17.06.2022. nie zapłacono opłaty 

regulaminowej w wysokości 1.000,00 zł. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr114/Z/2022 w sprawie zatwierdzenia decyzji 

Wydziału Rozgrywek nr 24/2021/2022 z 09.06.2022 roku., dotyczącej weryfikacji 

meczu nr 828.– uchwałę podjęto 7 – 2 – 1. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 115/Z/2022 w sprawie utrzymania w mocy opłaty 

regulaminowej nałożonej decyzją Wydziału Rozgrywek nr 24/2021/2022 z 09.06.2022 

roku, dotyczącej weryfikacji meczu nr 828. – uchwałę podjęto 4 – 2 – 3. 

• 25/2021/2022 z 9.06.2022 - mecz o awans do 1. ligi mężczyzn numer 832 KTS 

Gliwice II – LKS ODRA Głoska. WALKOWER. Przyczyna: Występ nieuprawnionego 

zawodnika (Steuer Dariusz nie zagrał w minimum 4 kolejkach w 2. lidze mężczyzn 

dla KTS Gliwice II). 

Kaucję w wysokości 300 zł zapłacono 17.06.2022. nie zapłacono opłaty 

regulaminowej w wysokości 1.000,00 zł. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 116/Z/2022 w sprawie zatwierdzenia decyzji 

Wydziału Rozgrywek nr 25/2021/2022 z 09.06.2022 roku., dotyczącej weryfikacji 

meczu nr 832.– uchwałę podjęto 6 – 2 – 1. 
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Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 117/Z/2022 w sprawie utrzymania w mocy opłaty 

regulaminowej nałożonej decyzją Wydziału Rozgrywek nr 25/2021/2022 z 09.06.2022 

roku, dotyczącej weryfikacji meczu nr 832. – uchwałę podjęto 6 – 2 – 2. 

• 27/2021/2022 z 13.06.2022- mecz o awans do Superligi Mężczyzn numer 807 

ZKS PALMIARNIA Zielona Góra I – KTS Gliwice. WALKOWER. Przyczyna: 

nieprzybycie drużyny na mecz ligowy. 

Kaucję w wysokości 300 zapłacono 21.06.2022. nie zapłacono opłaty 

regulaminowej w wysokości 2.000,00 zł. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 118/Z/2022 w sprawie zatwierdzenia decyzji 

Wydziału Rozgrywek nr 27/2021/2022 z 13.06.2022 roku., dotyczącej weryfikacji 

meczu nr 807.– uchwałę podjęto 7 – 1 – 2. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 119/Z/2022 w sprawie anulowania opłaty 

regulaminowej nałożonej decyzją Wydziału Rozgrywek nr 27/2021/2022 z 1306.2022 

roku, dotyczącej weryfikacji meczu nr 807. – uchwałę podjęto 4– 3 – 3. 

 

8. Skarga na decyzję WR 

Do biura Związku wpłynęła skarga na działanie pana Marka Worka, który jako 

Wydział Rozgrywek PZTS wydał decyzję, wg. zainteresowanego bezpodstawną o 

anulowaniu licencji 6877, którą klub TOP-SPIN SZCZECIN wykupił dla zawodnika 

Krystiana Gaika. Dodatkowo WR wydał licencje zawodnika niestowarzyszonego, na 

podstawie oświadczenia zawodnika. W skardze, pan Buczek domagał się wyciągnięcia 

konsekwencji wobec Marka Worka oraz zawodnika, jak i przekazanie sprawy do 

Rzecznika Dyscyplinarnego oraz do Komisji Dyscyplinarnej PZTS. Nie wniesiono jednak 

formalnego odwołania od decyzji WR. 

Zarząd PZTS, po przeanalizowaniu sprawy jak też po zapoznaniu się z konwersacją 

mailowa przekazaną przez Pana Buczka, skierował sprawę do Rzecznika Dyscyplinarnego 

PZTS celem zweryfikowania, czy sposób formułowania wypowiedzi pana Buczka do pana 

Worka nie spełnia deliktu dyscyplinarnego. 

 

9. Sprawy sędziowskie  

Dyrektor Biura na forum Zarządu zaprezentowała stroje sędziowskie, które od 

najbliższego sezonu będą obowiązywać. Koszulki będą współfinansowane z wpisowego 

na egzamin sędziowski oraz ze środków własnych PZTS.  
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Pierwszy egzamin sędziowski, przeprowadzony w Łaziskach Górnych wypadł dobrze, 

na 18 zdających, 16 osób uzyskało pozytywny wynik egzaminu. Kolejny egzamin odbędzie 

się w Rzeszowie.  

Rozpoczęto pracę nad utworzeniem Regulaminu Pracy Sędziów.  

 

10. 4. Grand Prix Polski Weteranów  

Do biura Związku wpłynęło pismo od części weteranów z prośba o przeniesienie 4 GPP 

do Ostródy (10-11.12.2022). Wniosek otrzymał poparcie Rady Weteranów, która 

uzasadniła zmianę faktem, iż w sezonie 2021/2022 większość zawodów z tego cyklu było 

rozgrywanych na południu Polski (Gliwice x2, Węgierska Górka x2, Zielona Góra, Bilcza, 

Maków) przez co zawodnicy z północnej części Polski czują się pokrzywdzeni nierównym 

podziałem terytorialnym tychże rozgrywek. 

W tej samej sprawie wypowiedział się również Zarząd Świętokrzyskiego OZTS, który 

poinformował, iż organizacja turnieju jest już na dość zaawansowanym etapie, a 

wydarzenie zostało objęte patronat Pani Anny Krupki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sportu i Turystyki.  

Po przeanalizowaniu sprawy, Zarząd PZTS podjął decyzje o pozostawieniu 4 GPP 

Weteranów w pierwotnie wyznaczonym miejscu. A w przyszłości, przy rozdziale prawa 

organizacji turniejów dla Weteranów uwzględniać organizatorów pod względem 

lokalizacyjnym.  

 

11. Terminarz Rozgrywek Superligi  

Omówiono  

 

12. Wynik finansowy:  

12.1. WTT Cetniewo  

Turniej rozegrano w terminie 16-22.05.2022 na terenie COS OPO Władysławowo. 

Wynik finansowy wydarzenia uplasował się na poziomie około 150.000,00 zł. Dodatkowo 

PZTS z własnych środków pokrył udział w turnieju zawodników z Ukrainy - szacunkowy 

koszt ich startu 5.000,00 zł. Turniej jak zawsze został oceniony bardzo pozytywnie.  

12.2. Gala 90-lecia PZTS 

Wydarzenie kosztowało Związek około 120.000,00 zł.  
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13. Eliminacje Mistrzostw Europy – termin oraz lokalizacja  

Temat przedstawił Prezes Zarządu. W bieżącym roku otrzymaliśmy prawo organizacji 

3 meczów kwalifikacji do Drużynowych Mistrzostw Europy. Mecze zostaną rozegrane w 

następujących terminach: 

• Kadra Kobiet zagra mecz z Hiszpanią w październiku 2022r. oraz z Białorusią, jeśli 

zostanie przywrócona do rozgrywek (nowy rok). 

• Kadra Mężczyzn zagra z Portugalią w październiku 2022 r. oraz z Danią w grudniu 

2022 r. 

Daty dzienne meczów zostaną ustalone z przeciwnikami, a po akceptacji ETTU zostaną 

zamieszczone w kalendarzu PZTS.  

Na zorganizowanie meczów PZTS pozyskał dotację z MSiT w wysokości 100.000,00 zł. 

Aktualnie trwa poszukiwanie optymalnego miejsca do zorganizowania wydarzeń.  

 

14. Kilometrówka dla KN oraz sztabu szkoleniowego: 

W związku ze stale rosnącą ceną paliw, Zarząd PZTS postanowił zmienić zasady 

zwrotu kosztów przejazdu dla zawodników i trenerów KN. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 120/Z/2022 w sprawie ustalenia następujących 

zasad zwrotu kosztów przejazdu dla zawodniczek i zawodników KN na akcję szkoleniowe 

KN oraz zawody międzynarodowe: 

 1. Zwrot kosztów podróży nastąpi:  

a) na podstawie przedstawionych oryginałów biletów, rachunków lub faktur, 

publicznej komunikacji zbiorowej (w klasie II/ekonomicznej, z uwzględnieniem 

ulgi przysługującej delegowanemu);  

b) w uzasadnionych przypadkach lub gdy ilość delegowanych na akcje/zawody 

wynosi co najmniej 2 osoby, na podstawie oryginału Ewidencji Przebiegu Pojazdu, 

gdzie stawka za jeden kilometr wynosi 0,8358 zł.;  

2. Wniosek o rozliczenie kosztów przejazdu zawodniczki/-cy kierują do osoby 

wyznaczonej przez PZTS, w terminie 14 dni od zakończenia akcji/zawodów;  

3. Zwrot poniesionych kosztów odbywa się za pomocą przelewu, na rachunek bankowy 

wskazany przez zawodniczkę/-ka. 

 – uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 121/Z/2022 w sprawie ustalenia następujących 

zasad zwrotu kosztów przejazdu dla trenerów KN na akcję szkoleniowe KN, zawody 

międzynarodowe oraz inne wynikające z zakresu obowiązków/kontraktu: 

1. Zwrot kosztów podróży nastąpi  
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a) na podstawie przedstawionych oryginałów biletów, rachunków lub faktur, 

publicznej komunikacji zbiorowej (w klasie II/ekonomicznej, z uwzględnieniem 

ulgi przysługującej delegowanemu);  

b) na podstawie oryginału Ewidencji Przebiegu Pojazdu, gdzie stawka za jeden 

kilometr wynosi 0,8358 zł.;  

2. wniosek o rozliczenie kosztów przejazdu, trener kieruje do osoby wyznaczonej z 

ramienia PZTS, w terminie 14 dni od zakończenia akcji/zawodów;  

3. zwrot poniesionych kosztów odbywa się za pomocą przelewu, na rachunek bankowy 

wskazany przez trenera. 

– uchwałę podjęto 9 – 0 – 0. 

 

15. Wyrażenie zgody na przejęcie miejsca w I lidze: 

15.1. LUKS Chełmno (od CUKROWNIK Chybie)  

Klub złożył wniosek w terminie. Spełniał on wszystkie wymogi formalne zawarte w 

Regulaminie Rozgrywek PZTS. Mając powyższe na uwadze, Zarząd PZTS podjął uchwałę 

nr 122/Z/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie miejsca w I lidze kobiet przez 

LUKS Chełmno. 

- uchwałę podjęto 9 – 0 – 0. 

15.2. ATS AKANZA Lublin (od TTS POLONIA Bytom)  

Klub złożył wniosek w terminie. Spełniał on wszystkie wymogi formalne zawarte w 

Regulaminie Rozgrywek PZTS. Mając powyższe na uwadze, Zarząd PZTS podjął uchwałę 

nr 123/Z/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie miejsca w I lidze mężczyzn 

przez ATS AKANZA Lublin. 

- uchwałę podjęto 9 – 0 – 0. 

 

16. Sprawy różne: 

16.1. Sprawa Wang Zeng Yi 

Omówiono. 

16.2. Odznaczenie dla pani ze śląska 

Do biura Związku wpłynął wniosek o nadanie złotej odznaki PZTS Pani Bożenie 

Kowalewskiej. Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 124/Z/2022 w sprawie nadania 

odznaczenia – uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

 

 

 



9 
 

17. Zamknięcie zgromadzenia 

Wobec wyczerpania tematów z porządku obrad, Prezes Zarządu podziękował za 

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

5. Posiedzenie Zarządu PZTS.  

 


