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Protokół 

Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

z dnia 3 września 2022 roku 

 

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia 

 

Obrady Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego 

Związku Tenisa Stołowego otworzył prezes Związku Dariusz Szumacher. Poinformował, że 

obrady prowadzone są w trybie hybrydowym, w związku z tym część delegatów łączy się 

z salą obrad internetowo.  

Poprosił wszystkich zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłych w ostatnim 

czasie członków Związku: Edmunda Machnowskiego, Andrzeja Jędruska, Adriana 

Kozaczuka i Marka Dubińskiego.  

Następnie poprosił delegatów o potwierdzenie swojej obecności w  elektronicznym systemie 

głosowań. 

 

Prezes Dariusz Szumacher oświadczył, że elektroniczny system rejestracji delegatów wykazał 

obecność 34 delegatów. 

 

2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia 

 

Następnie prezes Dariusz Szumacher zaproponował kandydaturę Stanisława Szydło na 

funkcję przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Stanisław Szydło wyraził zgodę na kandydowanie. 

Wobec braku zgłoszeń innych kandydatur prezes Dariusz Szumacher zarządził głosowanie 

nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

W wyniku głosowania: 

Za – 31 głosów 

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymujących się – 2 głosy 
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Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Stanisława Szydło na funkcję przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia. 

 

Prezes Dariusz Szumacher zaproponował kandydaturę mecenasa Konrada Buczyło na 

wiceprzewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Konrad Buczyło wyraził zgodę na kandydowanie. 

Wobec braku zgłoszeń innych kandydatur prezes Dariusz Szumacher zarządził głosowanie 

nr 2 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

W wyniku głosowania: 

Za – 32 głosy 

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymujących się – 3 głosy 

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Konrada Buczyło na funkcję wiceprzewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia. 

 

3. Wybór Protokolanta 

Prezes Dariusz Szumacher poinformował zebranych, że protokół zostanie sporządzony przez 

firmę StenoTech.  

 

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło podziękował za wybór i poprosił o zgłaszanie 

ewentualnych uwag do zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad.  

 

Ryszard Weisbrodt zaproponował, aby dyskusję przewidzianą pierwotnie w punkcie 

jedenastym przenieść do punktu trzynastego, po przedstawieniu sprawozdania Komisji 

Rewizyjnej.  

 

Kazimierz Skrzypek poprosił o wyświetlenie aktualnego porządku obrad, stwierdzając, że nie 

wszyscy delegaci otrzymali w materiałach tę samą wersję propozycji porządku obrad.  

 

W reakcji na tę uwagę aktualna wersja porządku obrad została przesłana delegatom drogą 

mailową. 
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Wobec braku innych uwag przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 3 

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad wraz z propozycją zmiany polegającą na 

przeniesieniu dyskusji z punktu jedenastego do punktu trzynastego. 

W wyniku głosowania: 

Za – 34 głosy 

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymujących się – 1 głos 

Walne Zgromadzenie zatwierdziło porządek obrad wraz z zaproponowana podczas obrad 

zmianą. 

 

5. Zatwierdzenie regulaminu obrad Zgromadzenia 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do 

proponowanego regulaminu obrad. 

Ryszard Weisbrodt zawnioskował zmianę zapisu §3 ust. 2 i dostosowanie go do zdalnego, 

elektronicznego systemu przeprowadzania obrad.  

W wyniku krótkiej dyskusji ustalono uzupełnienie zapisu o możliwości elektronicznego 

potwierdzenia obecności oraz wykreślenie zapisu o fizycznym odbiorze mandatu. 

 

Kolejną zmianę w zapisie regulaminu obrad zaproponował przewodniczący Stanisław Szydło. 

Zawnioskował, aby w §5 dopuścić możliwość powoływania do Komisji zjazdowych osoby 

niebędące delegatami. Uzasadnił to ograniczoną liczbą delegatów biorących bezpośredni 

udział w obradach.  

Takiej zmianie sprzeciwił się Ryszard Weisbrodt, uznając, że jest ona niezgodna ze Statutem 

Związku.  

Wątpliwości te rozwiał mecenas Konrad Buczyło, zapewniając, że Statut nie ogranicza 

biernego prawa wyborczego tylko do delegatów. Potwierdził, że kwestię tę może rozstrzygać 

regulamin obrad.  

Z uwagi na brak innych wniosków przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie 

nr 4 w sprawie zatwierdzenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia wraz 

z zaproponowanymi zmianami. 

W wyniku głosowania: 
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Za – 29 głosów 

Przeciw – 2 głosy 

Wstrzymujących się – 3 głosy 

Walne Zgromadzenie zatwierdziło regulamin obrad wraz z dwiema zgłoszonymi 

poprawkami. 

 

6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zgłosił następujące kandydatury do Komisji Mandatowo-

Skrutacyjnej: Jacka Kamzy, Michała Lengiewicza oraz Patryka Szyniszewskiego. 

Wszyscy trzej kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Mandatowo-

Skrutacyjnej.  

Wobec braku zgłoszeń innych kandydatur przewodniczący Stanisław Szydło zarządził 

głosowanie en bloc nr 5 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

W wyniku głosowania: 

Za – 31 głosów 

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymujących się – 3 głosy 

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Mandatowej.  

 

Przewodniczący Stanisław Szydło poprosił, aby Komisja zasiadła w jednym miejscu 

i ukonstytuowała się. 

 

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zaproponował kandydatury Wiesława Pięty, Tomasza 

Sposoba oraz Magdaleny Cichockiej do Komisji Uchwał i Wniosków.  

Wiesław Pięta, Tomasz Sposób oraz Magdalena Cichocka wyrazili zgodę na kandydowanie 

do Komisji Uchwał i Wniosków.  

Wobec braku zgłoszeń innych kandydatur przewodniczący Stanisław Szydło zarządził 

głosowanie en bloc nr 6 w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.  

W wyniku głosowania: 

Za – 32 głosy 
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Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymujących się – 1 głos 

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. 

Przewodniczący Stanisław Szydło zwrócił się do delegatów, aby wnioski były składane 

pisemnie, a osoby łączące się zdalnie z salą obrad składały je drogą mailową na adres: 

pzts@pzts.pl. Uznał, że ułatwi to pracę Komisji Uchwał i Wniosków.  

 

Ryszard Weisbrodt zgłosił zastrzeżenie do sposobu głosowania nad regulaminem obrad, 

uznając, że każda ze zgłoszonych poprawek powinna być przegłosowana osobno.  

 

Mecenas Konrad Buczyło wyjaśnił, że taka procedura byłaby obowiązująca w wypadku, 

gdyby pierwotnie został uchwalony regulamin, a następnie zgłoszono by poprawki. 

W wypadku, kiedy poprawki zgłoszono przed uchwaleniem regulaminu, można zastosować 

procedurę głosowania łącznego. 

 

8. Podsumowanie współzawodnictwa PZTS oraz współzawodnictwa systemu sportu 
młodzieżowego 

 

Wiceprzewodniczący Konrad Buczyło przedstawił wyniki współzawodnictwa sportowego 

PZTS w sezonie 2021/2022: 

• W klasyfikacji województw: III miejsce – Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek 

Tenisa Stołowego, II miejsce – Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego oraz I miejsce 

– Śląski Związek Tenisa Stołowego; 

• W klasyfikacji klubowej: III miejsce – Politechnika Rzeszów, II miejsce – ZKS 

Zielona Góra, I miejsce – KU AZS UE Wrocław. 

Wyniki współzawodnictwa sportowego w systemie sportu młodzieżowego w sezonie 

2021/2022 kształtowały się następująco:  

• W klasyfikacji województw: III miejsce – Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa 

Stołowego, II miejsce – Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, 

I miejsce – Śląski Związek Tenisa Stołowego. 

• W klasyfikacji klubowej: III miejsce – Politechnika Rzeszów, II miejsce – ZKS 

Zielona Góra, I miejsce – AZS Wrocław. 

Podsumowanie licencji zawodniczych w sezonie 2021/2022 przedstawiało się następująco:  

mailto:pzts@pzts.pl
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• W klasyfikacji województw: III miejsce – Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa 

Stołowego, II miejsce – Śląski Związek Tenisa Stołowego, I miejsce – Mazowiecki 

Związek Tenisa Stołowego. 

• W klasyfikacji klubowej: III miejsce – Energa KTS Toruń, II miejsce – KS Bogoria 

Grodzisk Mazowiecki, I miejsce – MKS Skarbek Tarnowskie Góry. 

Konrad Buczyło pogratulował wszystkim wymienionym dobrych wyników sportowych. 

 

Ryszard Weisbrodt zawnioskował, aby na przyszłość nazwy wymienianych klubów były 

określane bardziej precyzyjnie, uznając pojęcie AZS jako zbyt ogólnikowe, nie precyzujące 

nazwy konkretnej uczelni. 

 

9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i stwierdzenie zdolności 

Zgromadzenia do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad 

 

Jacek Kamza przedstawił protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Poinformował, że 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco: przewodniczący Komisji –  

Jacek Kamza oraz członkowie: Michał Lengiewicz oraz Patryk Szyniszewski. Komisja 

stwierdziła, że spośród 89 delegatów uprawnionych do głosowania o godzinie 11:30 

obecnych na sali obrad na podstawie listy obecności jest 13 delegatów, natomiast za pomocą 

elektronicznych systemów łączności firmy WZA24 w obradach uczestniczy 21 delegatów, co 

łącznie stanowi 38,20% uprawnionych delegatów. Tym samym Komisja stwierdziła, że 

Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego jest zgodne ze Statutem Związku i regulaminem obrad, zatem jest zdolne do 

podejmowania Uchwał w sprawach, dla których Zgromadzenie zostało zwołane.  

 

10. Podjęcie Uchwały w sprawie nadania Godności Honorowego Członka PZTS oraz 
wręczenie odznak.  

 

Dyrektor biura PZTS Dominika Gomoła odczytała noty zawierające najważniejsze 

osiągnięcia kandydatów do tytułu Honorowego Członka PZTS – Władysława Chrabąszcza 

oraz Marka Wnuka.   
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Przewodniczący Stanisław Szydło poinformował, że zarządzi dwa głosowania w sprawie 

podjęcia Uchwał o nadaniu Godności Honorowego Członka PZTS, natomiast wręczenie 

odznak odbędzie się w innym terminie z uwagi na nieobecność obu kandydatów na sali obrad.  

Następnie zarządził głosowanie nr 7 w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 o nadaniu Godności 

Honorowego Członka PZTS Władysławowi Chrabąszczowi. 

W wyniku głosowania: 

Za – 31 głosów 

Przeciw – 1 głos 

Wstrzymujących się – 0 głosów 

Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę o nadaniu Władysławowi Chrabąszczowi Godności 

Honorowego Członka PZTS. 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 8 w sprawie podjęcia Uchwały nr 

2 o nadaniu Godności Honorowego Członka PZTS Markowi Wnukowi. 

W wyniku głosowania: 

Za – 31 głosów 

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymujących się – 1 głos 

Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę o nadaniu Markowi Wnukowi Godności Honorowego 

Członka PZTS. 

 

11. Sprawozdanie Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego z działalności 
Związku w 2021 roku  

 

Sprawozdanie Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego z działalności w roku 2021 

przedstawił prezes Dariusz Szumacher.  

Na wstępie poinformował o powołaniu w październiku 2021 roku Dominiki Gomoły na 

stanowisko Dyrektora Biura.   

Kolejnym krokiem organizacyjnym, jaki został podjęty, było powołanie komisji 

problemowych: 

• Komisja Dyscyplinarna w składzie: przewodniczący – Jacek Kamza, 

wiceprzewodniczący – Tomasz Durajczyk, sekretarz – Adam Bułat oraz Magdalena 

Sepczyńska, Robert Krusiński, Paweł Szeliński i Filip Szymański. Powołany został 
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również rzecznik dyscyplinarny dla zachowania dwuinstancyjności postępowań 

dyscyplinarnych. 

• Po zakończeniu kadencji Kolegium Sędziów powołany został Wydział Sędziowski, 

którego przewodniczącym został Marcin Fidala, a członkami Bartosz Bartkowicz 

i Robert Olencki.  

• Rada Trenerów Tenisa w składzie: Tomasz Redzimski – przewodniczący, Ziemowit 

Bańkosz – wiceprzewodniczący, Karol Skolimowski – sekretarz, oraz członkowie – 

Grzegorz Adamek, Lucjan Błaszczyk, Tomasz Lewandowski i Tomasz Sposób.  

Zatrudniony został nowy dyrektor Centrum Szkolenia. W ramach inwestycji w marcu br. 

zainstalowana została w Centrum Szkolenia instalacja fotowoltaiczna, dzięki której obniżone 

zostały koszty energii elektrycznej. 

Przeprowadzone zostały konkursy na trenerów kadry seniorów i seniorek. Następnie prezes 

Dariusz Szumacher omówił i przedstawił w formie prezentacji sposób wykorzystania dotacji 

otrzymanych z Ministerstwa Sportu.  

Prezes Dariusz Szumacher podkreślił, że flagowy program „Pingpongowe marzenia” 

przyciąga coraz więcej młodzieży do sportu tenisa stołowego i został dobrze oceniony przez 

Ministerstwo Sportu. PZTS organizuje także różnego rodzaju eventy w celu upowszechniania 

tenisa stołowego jako sportu dla dzieci. Poinformował o organizowanym w kolejnym dniu tj. 

4.09. br. evencie na Stadionie Narodowym, który udostępniony został Związkowi 

bezkosztowo, co pozwala na wykorzystanie środków na lepszą organizację transportu.   

Prezes Dariusz Szumacher omówił pokrótce sponsoring, który w roku 2021 osiągnął wysoki 

poziom dzięki odbywającym się mistrzostwom Europy. Zapewnił także o dalszych staraniach 

pozyskania kolejnych sponsorów i pozyskania środków na poziomie 800 000 zł. Przypomniał 

także wyniki finansowe z ubiegłych lat i podkreślił, że wynik ten od 2017 roku jest dodatni, 

a w roku 2021 osiągnął poziom niespełna 900 000 zł.  

Za ważny uznał prowadzony projekt „Pingpong na trawie”, który w tym roku został 

rozszerzony o imprezy wyjazdowe (Poznań Bydgoszcz, Gdynia). Projekt ten jest finansowany 

przez MSiT oraz przy wsparciu firmę Enea. 

Prezes Dariusz Szumacher przypomniał, że projekt „Pingpongowe marzenia” skupia około 

130 klubów i ok. 2600 zawodników. Uznał, że w przyszłości liczba ok. 5-6 tysięcy 

zawodników pozwoli uznać tenis stołowy za sport popularny w Polsce i określił to jako cel 

tego programu.  
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W dalszej części omówienia działalności Zarządu PZTS prezes Dariusz Szumacher 

poinformował o pozyskaniu kolejnych trzech klubów, które podjęły szkolenia osób 

niepełnosprawnych. Finansowanie ich działań w tym obszarze odbywa się ze środków 

celowych z Ministerstwa Sportu. Pozwala to również na finansowanie funkcjonowania biura 

Związku, którego koszty wzrosły w ostatnim czasie ze względu na ogólne podwyżki.  

Prezes Dariusz Szumacher podkreślił działania Marka Biernata, który zajmuje się 

propagowaniem tenisa stołowego w środowiskach osób niepełnosprawnych i zachęca do 

uprawiania tego sportu.  

Omówił także działania promocyjne, spośród których wymienił podpisanie umowy z TVP 

Sport obejmującą transmisje meczów reprezentacji, kwalifikacji do mistrzostw Europy oraz 

część meczów klubów grających w Lidze Mistrzów. Umowę tę uznał za szczególnie ważną, 

ułatwiającą rozmowy z potencjalnymi sponsorami, dla których transmisje telewizyjne 

stanowią ważny element reklamy. Prezes Dariusz Szumacher poinformował również o 

podpisaniu w ostatnim czasie umowy sponsorskiej z dealerem Toyota Bielany.  

Następnie poprosił Sebastiana Jagiełowicza o przedstawienie informacji o walidacji w ramach 

Polskiej Ramy Kwalifikacji.  

 

Sebastian Jagiełowicz poinformował, że odbyły się już pierwsze certyfikacje trenerów PZTS. 

Zachęcił wszystkich trenerów do przystąpienia do procesu certyfikacyjnego i kontaktu w tej 

sprawie z biurem Związku, gdzie sprawę prowadzi Marta Kapuścińska.  

 

W uzupełnieniu tych informacji prezes Dariusz Szumacher poinformował, że PZTS jest 

wiodącym związkiem w obszarze certyfikacji trenerów, co znajduje uznanie Ministra Sportu. 

Podkreślił też, że trenerzy certyfikowani w ramach PRK mają prawo do uzyskania wyższych 

stawek wynagrodzenia.  

Następnie przedstawił informacje dotyczące organizacji Mistrzostw Europy Juniorów 

i Kadetów w Gliwicach w 2023 roku oraz omówił wyniki sportowe. Za szczególnie 

pozytywne uznał medale wywalczone przez kadrę młodzieżową. Jako największy sukces 

wymienił medal Mistrzostw Świata Samuela Kulczyckiego i jednocześnie stwierdził, że rok 

2021 zapisze się jako rekordowy w liczbie medali Mistrzostw Europy Juniorów i Kadetów. 

W roku 2022 kadra juniorska zdobyła więcej złotych medali, co prezes Dariusz Szumacher 

określił jak skok jakościowy. Za najważniejszy cel na najbliższe lata uznał wprowadzenie 

juniorów do kadr seniorskich i dalsze ich szkolenie, aby w najbliższych latach uzyskać równie 

dobre wyniki w zawodach seniorów. Następnie prezes Dariusz Szumacher przypomniał 
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sukces medalowe kadry seniorskiej, a także medale wywalczone przez reprezentację osób 

niepełnosprawnych. Na zakończenie omówienia wyników sportowych poziom tenisa 

stołowego w Polsce określił jako silny i wiodący w Europie, obok Rumunii i Francji.  

 

12. Sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Tenisa Stołowego za 2021 rok 

 

Następnie prezes Dariusz Szumacher przeszedł do omówienia kwestii związanych 

z finansami Związku. Przypomniał, że delegaci otrzymali w materiałach sprawozdanie 

finansowe i zachęcił do zadawania pytań. Podkreślił, że pion księgowy usprawnił swoje 

działania, dzięki czemu wszystkie rozliczenia oraz sprawozdawczość prowadzone są na 

bieżąco pomimo podwojenia budżetu, jakim Związek dysponuje w chwili obecnej.  

 

13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisa Stołowego z jej 

działalności w 2021 roku 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

przedstawił w zastępstwie przewodniczącego członek Komisji pan Marek Kibała. 

Przypomniał, że Komisja pracowała w składzie: Robert Janus – przewodniczący, Marek 

Kibała – wiceprzewodniczący, Michał Ogrodniczak – sekretarz oraz Andrzej Nadrowski i 

Marian Żak – członkowie. Komisja  

Za pozytywny efekt działań Komisja uznała fakt, że Związek od 3 lat wypracowuje dodatni 

wynik finansowy netto, którym pokrywa straty z lat ubiegłych. W 2020 roku odnotowano 

przychody w wysokości 12 321 204,41 zł, tj. mniej o 628 808 zł w stosunku do roku 2019, 

wynikało z pandemii i ograniczeń w przeprowadzaniu turniejów. Zanotowano też znaczny 

spadek kosztów. Liczne wnioski o dotację oraz udział w konkursach Ministerstwa Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu spowodowały możliwość zakupu sprzętu, który zostanie 

przekazany do OZTS-ów. Z uzyskanych dotacji zakupiono środki trwałe w kwocie 

121 556,36 zł. Na organizację imprezy w Gliwicach pozyskano dotację w kwocie 120 000 zł. 

Związek otrzymał również darowiznę od osób fizycznych w kwocie 9 438,01 zł. Ze względu 

na zwiększoną liczbę wykupionych licencji wzrosły koszty ubezpieczenia do kwoty 

40 515,59 zł. Związek w maju 2020 roku po otrzymaniu faktury z OZTS-ów uregulował 

należności tytułu wykupionych licencji. Wpływy z tego tytułu wyniosły 594 595 złotych, 

z czego 60% przekazano do OZTS-ów. Z tytułu wpłat transferowych do budżetu Związku 
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wpłynęła kwota 111 000 zł. W dniu 31 grudnia 2019 roku w kasie i na rachunkach 

znajdowało się  264 143,62 zł, a w dniu 31 grudnia 2020 roku 392 041,45 zł, a więc saldo  

dodatnie wyniosło 127 897,83 zł. Na dzień kontroli Związek nie posiada zadłużeń 

finansowych, zobowiązania płacowe regulowane są na bieżąco. W wyniku przeprowadzonych 

wyborów 25 września 2021 roku trakcie Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego 

Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego Komisja Rewizyjna 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego po ukonstytuowaniu się rozpoczęła działalność 

w składzie: Robert Janus – przewodniczący, Marek Kibała – wiceprzewodniczący, Michał 

Ogrodniczak – sekretarz oraz Andrzej Nadrowski i Marian Żak – członkowie. W dniu 

5 lutego 2022 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Ośrodku Szkolenia 

Sportowego Młodzieży w Gdańsku. Zakres kontroli obejmował: schemat zatrudnienia OSSM 

w Gdańsku w 2021 roku, umowy kadry trenerskiej, umowy z innymi zatrudnionymi osobami, 

wykaz urlopów, a także: koszty utrzymania ośrodka w Gdańsku w 2021 roku, nakłady 

finansowe na remont w Gdańsku w 2021 roku, wykaz osób szkolonych w OSSM w Gdańsku 

w 2021 roku, tygodniowy rozkład zajęć w OSSM w Gdańsku, wpływy wynajmu obiektu 

w 2021 roku, wykaz sprzętu znajdującego się w OSSM w Gdańsku i sprawy różne. W wyniku 

przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna przedstawiła następujące sugestie i zalecenia: 

• Konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjno-remontowych, 

w tym remont łazienek.  

• Konieczność lepszego wykorzystania możliwości szkolenia w OSSM w Gdańsku 

poprzez organizowanie zgrupowań i obozów sportowych wszystkich kadr 

narodowych, organizowanie konsultacji i zawodów sportowych, co powinno 

przynieść zwiększone dochody.  

• Nawiązanie współpracy trenerów kadry narodowej, seniorek i seniorów z Centrum 

Szkolenia w Gdańsku.  

• Uaktualnienie i poszerzenie oferty Centrum Szkolenia w Gdańsku na stronie 

internetowej oraz w mediach społecznościowych.  

• Uaktualnienie strony internetowej PZTS, która nie zawiera żadnych informacji na 

temat składu osobowego Wydziału Szkolenia oraz zadań, jakie temu wydziałowi 

powierzył Zarząd PZTS.  

• Poprawa jakości wyżywienia zawodników zakwaterowanych w OSSM w Gdańsku. 

• Opracowanie przejrzystych zasad kwalifikacji zawodników do OSSM w Gdańsku.  
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W dniu 21 czerwca 2022 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę Biura 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Zakres kontroli obejmował: strukturę 

organizacyjną PZTS, kontrolę zatrudnienia w odniesieniu do struktury organizacyjnej, 

zakresy obowiązków pracowników, koszty utrzymania Biura PZTS, obieg dokumentów, 

rejestr pism przychodzących i wychodzących, listy obecności pracowników, wykazy 

urlopów, gospodarka samochodami służbowymi, sprawy różne. Obecnie Komisja 

Rewizyjna jest w trakcie analizy przedstawionych dokumentów oraz przygotowania 

protokołu z kontroli. Komisja Rewizyjna wskazała na bardzo dobrą współpracę 

w minionym okresie z Zarządem PZTS poprzez należyte przygotowanie wnioskowanych 

materiałów kontrolnych oraz zaangażowanie i pomoc pracowników oddelegowanych do 

udziału w kontrolach prowadzonych przez Komisję.  

 

Następnie przedstawiony został drugi protokół z kontroli finansów PZTS za rok 2021 

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną PZTS w dniu 2 września 2022 roku. Komisja 

Rewizyjna przeprowadziła tę kontrolę w składzie: Robert Janus – przewodniczący, 

Marek Kibała – wiceprzewodniczący, Michał Ogrodniczak – sekretarz, Andrzej 

Nadrowski i Marian Żak – członkowie. Zakres kontroli obejmował: kontrolę finansów 

PZTS za rok 2021. Po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów Komisja 

Rewizyjna stwierdziła, że sytuacja finansowa Związku ulega corocznej stałej poprawie. 

Stwierdzono wzrost przychodów netto, które w 2021 roku wynosiły 16 037 938,54 zł 

w porównaniu z rokiem 2020, w którym wynosiły 12 321 204,40 zł. Bardzo dużą część 

budżetu 2021 roku stanowiły pozyskane dotacje w kwocie 10 901 449,06 zł, w tym 9 578 

561,69 zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Uzyskano szereg 

środków w ramach programów na realizację wielu imprez promujących tenis stołowy, 

takich jak: „Spotkaj się z mistrzem w swojej szkole” - 350 000 zł, Piknik - 300 000 zł, 

Narodowy Dzień Tenisa Stołowego - 400 000 zł, IV Młodzieżowy Turniej o Puchar 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego - 200 000 zł, oraz na realizację programu 

„Pingpongowe Marzenia” - 1 800 000 zł. Zysk w 2021 roku wyniósł 894 112,52 zł. 

Zarząd PZTS pozyskał w roku 2021 również środki od sponsorów: Totalizator Sportowy, 

Enea i PKN Orlen. Komisja Rewizyjna stwierdziła prowadzenie prawidłowej gospodarki 

finansowej przez Zarząd PZTS w 2021 roku i zawnioskowała przyjęcie sprawozdania 

finansowego za 2021 rok.  

 

Przewodniczący Stanisław Szydło otworzył dyskusję nad sprawozdaniami.  
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Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Ryszard Weisbrodt. Uznał, że przyjęta zasada 

przedstawiania corocznie sprawozdania z działalności Związku na Walnym Zgromadzeniu 

stała się dobrą praktyką, mimo że obowiązek statutowy ogranicza konieczność 

sprawozdawczości tylko do wyników finansowych. Skrytykował jednak sposób 

przedstawiania sprawozdania z działalności, uznając je za z jednej strony zbyt obszerne, 

z drugiej jednak za zbyt ogólnikowe i nie zawierające omówienia realizacji celów 

statutowych. Podkreślił jednocześnie, że działanie Zarządu ocenia co najmniej dobrze, ale 

jednocześnie samo sprawozdanie uznał za nieadekwatne do tych osiągnięć. Zarzucił brak 

w nim omówienia kompetencji i dokonań poszczególnych członków Zarządu, a także zbyt 

ogólne odniesienie do realizacji podjętych uchwał. Zaproponował, aby sprawozdanie, którego 

treści nie neguje, zostało uzupełnione poprzez wydanie aneksu.   

 

Karol Skolimowski przytoczył zapis w sprawozdaniu stwierdzający, że rozwiązanie kwestii 

uprawnień trenerskich nastąpi na przestrzeni kilku lat. Zapytał, w jaki sposób uprawnienia 

i kwalifikacje trenerskie można uzyskać na bieżąco.  

 

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Sebastian Jagiełowicz, który potwierdził, że PZTS 

zaangażował się w certyfikowanie trenerów według założeń PRK i stał się tym samym 

jednostką certyfikującą. Wymagania wynikające z systemu certyfikacji zostały zamieszczone 

na stronie PZTS w podziale na różne poziomy kwalifikacji. W kwestii organizacji szkoleń 

Sebastian Jagiełowicz udzielił wyjaśnienia, że organizacji samego szkolenia może się podjąć 

każdy, kto opracuje swój autorski program uwzględniający wiedzę wymaganą na danym 

etapie certyfikacji, do której należy podejść, aby zdobyć uprawnienia. Poinformował, że 

Ministerstwo Sportu zaleca, aby PZTS jako jednostka certyfikująca, nie był sam 

organizatorem szkoleń.  

 

Na pytanie Karola Skolimowskiego o rekomendacje ze strony PZTS instytucji szkoleniowych 

Sebastian Jagiełowicz zapowiedział zamieszczenie informacji na stronie internetowej PZTS 

zachęcającej do współpracy w tym zakresie ze Związkiem i ewentualne podjęcie działań, aby 

takich szkoleń podjęły się uczelnie wychowania fizycznego. 

Następnie Karol Skolimowski zapytał, czy Związek będzie priorytetowo traktował 

szkoleniowców, którzy przejdą certyfikację w przewidzianą w PRK i czy zamierza 

warunkować udział trenerów w programach realizowanych przez PZTS. 
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Sebastian Jagiełowicz poinformował, że na tą chwilę wewnątrz Zarządu toczy się dyskusja 

w tym zakresie. Uznał jednak, że obecnie jest zbyt mało trenerów kwalifikowanych w ten 

sposób, aby taka decyzja została podjęta. Ponadto Związek czeka na nowe wytyczne 

Ministerstwa Sportu.  

 

Karol Skolimowski poprosił o informację, w jakich krajach są uznawane certyfikacje 

uzyskane w ramach  zintegrowanego systemu.   

 

Sebastian Jagiełowicz  poinformował, że na bieżąco nie jest w stanie udzielić precyzyjnej 

odpowiedzi, jednak zapewnił, że certyfikaty te są honorowane w całej Unii Europejskiej.  

 

Kolejne pytanie Karola Skolimowskiego dotyczyło programów ministerialnych. Zapytał, czy 

informacje zawarte w pozycji nr 3 sprawozdania dotyczą finansowania tylko ośrodka 

w Gdańsku czy też Dżonkowa, a jeśli tak, to w jakich proporcjach. Drugie pytanie dotyczyło 

finansowania PROTS-ów – czy są one finansowane w takiej samej wysokości. Trzecie 

pytanie dotyczyło sposobu wyłaniania organizatorów festiwali tenisa stołowego.  

 

Odpowiedzi na te pytania udzieliła dyrektor biura PZTS Dominika Gomoła. Wskazała, że 

informacja dotycząca ośrodków szkoleniowych obejmuje oba ośrodki finansowane 

w proporcji: 65% OSSM Gdańsk i 35% OSSM Drzonków. Proporcje te odzwierciedlają 

różnice w liczbie szkolonych zawodników. Finansowanie PROTS-ów dzielone jest równo na 

wszystkie ośrodki po odjęciu kosztów pośrednich.  

 

Kwestię wyłaniania organizatorów festiwali tenisa stołowego omówił prezes Dariusz 

Szumacher. Stwierdził, że Zarząd nie ma ustalonego klucza, według którego są wyłaniani 

organizatorzy. Zarząd kieruje się przede wszystkim wyborem takich miejsc i organizatorów, 

którzy zapewnią dużą frekwencję, co z kolei pozwoli na uzyskanie akceptacji wydatkowania 

przyznanych dotacji przez Ministerstwo Sportu.  

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zamknął dyskusję i zaproponował przesunięcie przerwy 

w obradach i przejście do punktu 15.  
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14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego za 2021 rok 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 9 w sprawie podjęcia Uchwały nr 

3 o przyjęciu sprawozdania Polskiego Związku Tenisa Stołowego za rok 2021. 

W wyniku głosowania: 

Za – 28 głosów 

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymujących się – 2 głosy 

Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę o przyjęciu sprawozdania Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego za rok 2021. 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Polskiego 

Związku Tenisa Stołowego za rok 2021 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 10 w sprawie podjęcia Uchwały nr 

4 o przyjęciu sprawozdania finansowego Polskiego Związku za rok 2021. 

W wyniku głosowania: 

Za – 28 głosów 

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymujących się – 2 głosy 

Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę o przyjęciu sprawozdania Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego za rok 2021. 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego za rok 2021  

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 11 w sprawie podjęcia Uchwały nr 

5 o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisa Stołowego za rok 

2021. 

W wyniku głosowania: 

Za – 29 głosów 

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymujących się – 1 głos 
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Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego za rok 2021. 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania 
finansowego PZTS za lata 2022/ 2023 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło poprosił o przedstawienie ofert biegłych rewidentów, jakie 

wpłynęły do Zarządu.  

 

 Dyrektor biura PZTS Dominika Gomoła przedstawiła delegatom oferty, jakie zebrała główna 

księgowa Związku. Wpłynęło sześć ofert spełniających wymogi zapytania umieszczonego na 

stronie internetowej.  

• Firma audytorska InterFin z siedzibą w Krakowie – oferta w wysokości netto 12 700 

zł za każdy rok,  

• Pol Tax z siedzibą w Warszawie – oferta 12 000 zł netto za każdy rok.  

• KPW Audyt z siedzibą w Łodzi – oferta 12 000 zł netto za rok 2022 oraz 14 500 zł 

netto za rok 2023  

• Grupa Gumułka Audyt z Katowic – oferta  12 900 zł netto za każdy rok 

• Biuro Biegłych Rewidentów EKO Bilans z Łodzi – oferta  10 000 zł netto za każdy 

rok 

• Lex Audyt z Krakowa – oferta  14 000 zł netto za każdy rok.  

Poinformowała, że Zarząd rekomenduje wybór firmy EKO Bilans z Łodzi jako najtańszą 

ofertę.  

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 12 w sprawie podjęcia Uchwały nr 

6 o wyborze firmy EKO Bilans z Łodzi jako biegłego rewidenta do badania sprawozdania 

finansowego PZTS za lata 2022/2023.56+ 

W wyniku głosowania: 

Za – 26 głosów 

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymujących się – 4 głosy 

Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o wyborze firmy EKO Bilans z Łodzi jako biegłego 

rewidenta do badania sprawozdania finansowego PZTS za lata 2022/2023. 
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18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zapytał, czy do Komisji Wniosków zgłoszono wnioski. 

Osobiście zgłosił wniosek dotyczący kwalifikacji trenerskich, aby przy przyznawaniu  

kwalifikacji trenerskich uwzględnione były kwalifikacje uzyskane przez trenerów 

w przeszłości. Uznał, że ta sprawa wymaga uregulowań.  

 

Dyrektor biura PZTS Dominika Gomoła poinformowała, że na przełomie września 

i października planowane jest spotkanie on-line, które będzie poświęcone stricte temu 

zagadnieniu, co pozwoli na wyjaśnienie problemów nurtujących środowisko trenerskie.  

 

Sebastian Jagiełowicz  uzupełnił tę wypowiedź, przypominając, że kwestie kwalifikacji 

trenerów są uregulowane, przyjęte i zatwierdzone przez Ministerstwo Sportu, zostały 

zamieszczone na stronie internetowej PZTS.   

 

Paweł Szeliński poprosił o bardziej szczegółowe informacje dotyczące zwolnień trenerów 

z przeprowadzania procesu walidacji.  

 

Sebastian Jagiełowicz odwołał się do rozporządzenia ministra sportu i podał przykłady, kiedy 

doświadczenie trenera będzie uwzględnione przez Komisję Walidacyjną po jego 

udokumentowaniu np. przez nagranie treningów i przedstawienie dzienników. Podkreślił, że 

rozporządzenie przewiduje zaliczenie części dotyczącej teorii osobom, które ukończyły studia 

trenerskie.  

 

Przewodniczący Stanisław Szydło uściślił swój wniosek, stwierdzając, że środowisko 

trenerskie nie popiera konieczności przechodzenia procedury walidacji, kiedy trenerzy mają 

określony, zdobyty wcześniej tytuł trenerski.  

 

Sebastian Jagiełowicz stwierdził, że przepisy prawa niestety nie uwzględniają takiej 

możliwości. Jedyne ułatwienie, które wynegocjowano podczas wdrażania Polskiej Ramy 

Kwalifikacji polega na uwzględnieniu wiedzy teoretycznej, jeśli trener ma ukończone studia 

kierunkowe.  
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Marek Zalewski zapytał, dlaczego w piłce nożnej obowiązują inne, bardziej korzystne zasady 

certyfikowania trenerów.  

 

Sebastian Jagiełowicz przyznał, że PZTS nie ma możliwości wprowadzenia jednej licencji 

i wymagania, że trenerem tenisa stołowego będzie mógł być tylko ten trener, który zdobędzie  

certyfikat w ramach PRK. Dlatego też Związek postanowił zaczekać na rozwiązania 

podyktowane przez Ministerstwo Sportu.  

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zaproponował, aby Związek zaczekał na rozwiązania 

w innych dyscyplinach sportu, zanim podejmie ostateczne decyzje w tym obszarze.  

 

Prezes Dariusz Szumacher podkreślił, że Związek nie wymaga od trenerów walidacji, 

a jedynie zachęca do jej przeprowadzania.  

 

Karol Skolimowski stwierdził, że jako Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego 

dwukrotnie zwracał się z pytaniem do Zarządu o praktyczne wskazówki, jak przeprowadzać 

walidację w praktyce i dotychczas nie uzyskał odpowiedzi. Wyraził zadowolenie 

z zapowiedzi organizowanego spotkania w tej sprawie i wyraził nadzieję, że uzyska wówczas 

konkretne podpowiedzi.  

 

Grzegorz Kielar zapytał o konkretne informacje dotyczące zapowiedzianych zmian w Statucie 

Związku i zawnioskował, aby informacje w tej sprawie były na bieżąco umieszczane na 

stronie internetowej lub przekazywane do Okręgowych Związków. Zapytał również, kiedy 

zostanie wprowadzona zapowiedziana wcześniej zmiana sposobu pracy Komisji 

Dyscyplinarnej. Zawnioskował również, aby wszystkie zmiany w regulaminie rozgrywek 

były przesyłane do Okręgowych Związków i były autoryzowane przez osoby uprawnione.   

 

Odpowiedzi na te pytania udzielił prezes Dariusz Szumacher. Przypomniał, że na spotkaniu 

z prezesami wojewódzkich związków ustalono, że związki te wskażą kandydatów do pracy 

nad zmianami w regulaminie Komisji Dyscyplinarnej i w Statucie. Dotychczas większość 

wojewódzkich związków nie przesłała swoich kandydatur, stąd też praca Komisji Statutowej 

nie mogła się rozpocząć. W kwestii zmiany w regulaminie rozgrywek zapewnił, że jego 

decyzje będą zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu i wówczas opublikowane.  
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Grzegorz Kielar zwrócił uwagę, że jest istotne, aby o podjętych decyzjach co do zmian 

regulaminu rozgrywek informacje otrzymywały nie tylko kluby, ale także związki 

wojewódzkie. Poprosił także o informację, kto ze strony Związku zajmuje się 

przygotowaniami zmian w Statucie.  

 

Prezes Dariusz Szumacher wskazał dyrektor biura Dominikę Gomołę jako osobę do 

kontaktów w sprawie zmian statutowych. Poinformował również, że zamieszczony na stronie 

Związku regulamin rozgrywek jest aktualny, a ewentualne zmiany zostaną opublikowane 

w najbliższym czasie.  

 

Artur Domański zawnioskował, aby PZTS zorganizował szkolenie bądź cykl szkoleń dla osób 

chcących podjąć pracę instruktora lub trenera w tenisie stołowym. Nie zgodził się ze 

stwierdzeniem, że sam Związek nie powinien prowadzić szkoleń. Uznał, że tylko Związek 

jest w stanie zorganizować szkolenia na wysokim poziomie, a takich jest brak.  

 

Prezes Dariusz Szumacher stwierdził, że Związek podejmie działania w tym obszarze, jeśli 

będzie to zgodne z prawem. Przypomniał, że w ramach programu „Pingpongowe Marzenia” 

Związek przeszkolił ok. 400 trenerów na przestrzeni czterech lat.  

 

Jarosław Przyborowski zwrócił się z apelem, aby odpowiedzi na zgłaszane protesty dotyczące 

meczy pierwszoligowych zawierały również dokumentację.  

 

Prezes Dariusz Szumacher przekazał tę sprawę do wyjaśnienia w ciągu 7 dni przez biuro 

związku.   

 

Przewodniczący Stanisław Szydło uznał, że zgłoszone do Komisji Uchwał i Wniosków dwa 

wnioski wymagają zredagowania i zaproponował, aby w międzyczasie przejść do punktu 

porządku obrad: Sprawy różne.  

 

19. Sprawy różne. 

 

Karol Skolimowski poprosił o udzielenie odpowiedzi na dwa pisma przesłane do Zarządu 

a dotyczące programu kadry wojewódzkiej. Pierwsze, przesłane w kwietniu przez Pomorski 
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Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego, drugie, w czerwcu 2022 roku, dotyczące również 

programu kadr wojewódzkich, gdzie autorami pisma była część trenerów zajmująca się 

kadrami wojewódzkimi w województwach m.in.: kujawsko-pomorskim, pomorskim, 

mazowieckim, śląskim, łódzkim, lubuskim, lubelskim, dolnośląskim i podkarpackim. 

 

Prezes Dariusz Szumacher poinformował, że udzielał odpowiedzi w tych kwestiach na 

spotkaniu z prezesami wojewódzkich związków, gdzie jasno określił, że konieczność wyboru 

między programem prac a kadrami wojewódzkimi zawsze wskaże na kadry wojewódzkie. 

Brak pisemnej odpowiedzi uznał za przeoczenie ze strony biura i zapewnił, że zostanie ona 

wystosowana w najbliższy wtorek. 

 

Wiesław Pięta podziękował Zarządowi za wsparcie wyjazdu tenisistów stołowych 

niesłyszących na igrzyska do Brazylii, gdzie drużynowo zdobyli szóste miejsce, a drużyna 

kobieca zdobyła brązowy medal. Ponowił prośbę o zorganizowanie Memoriału Jerzego 

Dachowskiego i zawnioskował, aby wykorzystać doświadczenie Bartosza Bibrowicza, który 

przygotowywał reprezentację Chin, zorganizować seminarium dla trenerów z jego udziałem. 

Zaapelował także o lepsze wykorzystanie młodych zawodniczek w kadrze seniorskiej. 

Przekazał podziękowania Zarządowi PZTS za finansowe wsparcie przy organizacji muzeum. 

Zaapelował do Wydziału Rozgrywek, aby kary wynikające z uchybień regulaminowych 

klubów polegały na przyznawaniu punktów ujemnych. Dotychczas stosuje się walkowery, 

które zdaniem Wiesława Pięty nie służą promocji tenisa stołowego. Wyraził też 

zaniepokojenie danymi statystycznymi, z których wynika, że licencjonowanych klubów 

w tenisem stołowym jest 676, a trenerów tylko 481.   

 

Dariusz Steuer wyraził ubolewanie z powodu krzywdzącej jego zdaniem decyzji prezesa 

PZTS wobec klubu KTS Gliwice. Wyjaśnił delegatom, że mimo wcześniejszych ustaleń 

z Wydziałem Rozgrywek, ta zmieniła zdanie po meczu i przyznała zwycięstwo walkowerem 

Odrze Głoska, tłumacząc to decyzją prezesa PZTS. Dariusz Steuer uznał to za skandal. 

Przytoczył inne przykłady niezrozumiałych wg. niego decyzji o walkowerach i zarzucił 

Zarządowi Związku podejmowanie decyzji pod wpływem czynników zewnętrznych oraz brak 

kontaktu i odpowiedzi na zastrzeżenia. Takie zachowanie ze strony władz Związku uznał za 

brak szacunku dla małego klubu i działających w nim pasjonatów tenisa stołowego.   
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W odpowiedzi na zarzuty Dariusza Steuera prezes Dariusz Szumacher uznał jego niektóre 

stwierdzenia za mijające się z prawdą. Podkreślił, że Wydział Rozgrywek nie ma uprawnień 

do interpretowania przepisów, jest to prerogatywa Zarządu. Za niezgodny z prawdą uznał 

zarzut, że Zarząd nie odpowiada na maile i nie wysyła dokumentów. Brak protokołu 

i uchwały wytłumaczył tym, że sprawa miała miejsce pomiędzy posiedzeniami Zarządu 

i zapowiedział, że najbliższe posiedzenie odbędzie się w połowie września, wówczas Zarząd 

opublikuje niezbędne dokumenty.   

 

Dariusz Steuer powtórzył swoje rozżalenie co do sposobu załatwienia tej kontrowersyjnej, 

jego zdaniem, sprawy.  

 

Prezes Dariusz Szumacher stwierdził, że nie będzie powtarzał swoich argumentów i zapewnił, 

że nikt, także on sam, nie działał w tej sprawie celowo.  

 

Bartosz Gajek uznał zarzuty o podejmowaniu decyzji pod czyimś wpływem lub naciskiem za 

bezpodstawne i zapewnił, że decyzje Zarządu stanowią jedynie interpretację zapisów 

regulaminu rozgrywek. Zaapelował, aby posługiwać się korespondencją mailową, która zmusi 

do odpowiedzialności za słowo. 

 

Dariusz Steuer wyraził ubolewanie, że sposób komunikacji w tej sprawie doprowadził do 

utraty przez jego klub zawodników, którzy odeszli do innych klubów, a on sam czuje się 

oszukany.   

 

Następnie głos w dyskusji zabrał Karol Skolimowski, który poprosił o informacje dotyczące 

zagwarantowania sztabu szkoleniowego na sezon 2022/2023 w ośrodku w Gdańsku oraz 

planowanej liczby zawodników w tym ośrodku.  

 

Grzegorz Kielar powrócił do kwestii interpretacji regulaminu rozgrywek i przyznał, że leży 

ona w kompetencjach Zarządu, jednak zaapelował, aby były one publikowane 

i obowiązywały od momentu ich publikacji na stronie internetowej. Przytoczył przykład 

interpretacji regulaminu zawartej w decyzji nr 19 z 4 sierpnia br. i uznał ją za komplikującą 

zrozumienie jasno sformułowanego zapisu regulaminu. Ponadto wskazał fragmenty 

regulaminu rozgrywek zaznaczone kolorem zielonym, które zostały opublikowane przed 

rozgrywkami, a nie zostały autoryzowane, a także nie zostały poparte uchwałami Zarządu. 
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Uznał, że wiele lat tworzył regulaminy rozgrywek i dotychczas nie spotkał się z takim 

chaosem, jaki regulaminowi towarzyszy obecnie. Poparł stanowisko Dariusza Steuera w tej 

sprawie i poprosił mecenasa Konrada Buczyło o interpretację prawną tej sytuacji.  

 

Prezes Dariusz Szumacher wyjaśnił kwestię zmian w regulaminie oznaczonych kolorem 

zielonym. Zmiany te po uzgodnieniach wprowadził Paweł Murzewski, jednak przez nieuwagę 

nie były one zaakceptowane formalnie przez Zarząd, dlatego też zostały wycofane. Wyjaśnił 

także kwestię interpretacji regulaminu zawartej w decyzji nr 19 z 4 sierpnia br. 

 

Mecenas Konrad Buczyło wyjaśnił, że zgodnie z zapisami regulaminu interpretacji dokonuje 

Zarząd, z kolei pracę Zarządu reguluje Statut oraz regulamin pracy Zarządu, który określa 

sposób podejmowania decyzji przez prezesa poprzez uzyskanie aprobaty Zarządu. Uznał 

jednak, że interpretacja tego zapisu dotyczy spraw ogólnych, które dotyczą całego 

środowiska, nie konkretnej osoby czy klubu, który zwraca się o jednostkową decyzję. 

Publikacja takiej decyzji oznaczałaby, że obowiązuje ona wszystkich, którzy spotkają się 

z podobnym problemem.  

 

Grzegorz Kielar uznał, że w świetle tych wyjaśnień decyzja nr 19 powinna zostać 

opublikowana, ponieważ jest ogólnie wiążąca, tymczasem nie doczekała się publikacji, mimo 

że została podjęta w dniu posiedzenia Zarządu.  

 

Prezes Dariusz Szumacher objaśnił przyjęte zasady pracy Zarządu. Wyjaśnił także, że decyzję 

w sprawie klubu z Jarosławia uzgodnił z członkami Zarządu podczas spotkania (nie 

posiedzenia) Zarządu, które z przyczyn formalnych nie jest władne do podejmowania uchwał. 

Ze względu na bliski termin zamknięcia zgłoszeń do rozrywek ETTU, a co za tym idzie brak 

czasu na przeprowadzenie głosowania obiegowego, podjął decyzję samodzielnie.  

 

Grzegorz Kielar uznał, że wypowiedź prezesa Dariusza Szumachera niczego nie wyjaśnia. 

Zwrócił się do mecenasa Konrada Buczyło o interpretację, czy rozgrywki Ligi i Pucharu są 

tożsame wobec decyzji nr 19 prezesa. 

 

Prezes Dariusz Szumacher ponownie oświadczył, że jest to jego osobista decyzja, która 

podlega publikacji po zatwierdzeniu przez Zarząd.   
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Krzysztof Piotrowski poparł stanowisko Dariusza Steuera i zaapelował o ponowne, jasne 

zinterpretowanie zapisu, który miał w swojej istocie zabezpieczać rozgrywki przed 

zatrudnianiem krótkoterminowym zawodników w klubach dla zdobycia np. tytułu mistrza 

Polski. Zawnioskował też o szanowanie klubów, które pracują dla dobra dyscypliny tenisa 

stołowego i nie interpretowanie zapisów zero-jedynkowo. Uznał działania Zarządu za bardzo 

sprawne od strony finansów, jednak zarzucił, że w jego działaniach brakuje często 

transparentności, co przejawia się nieodbieraniem telefonów lub brakiem odpowiedzi na 

trudne pytania. Zarzucił także brak informacji o uzyskanych dofinansowaniach 

i wykorzystywanie tych środków w miastach związanych z członkami Zarządu.  

 

Prezes Dariusz Szumacher wymienił miejsca, w których odbyły się pikniki i zapewnił, że 

często miejsce eventu wybiera sam sponsor. Poprosił o wskazywanie, sytuacji, kiedy w biurze 

nie są odbierane telefony i zapowiedział wyciąganie konsekwencji wobec pracowników. 

Zapewnił też, że sam odbiera telefony lub oddzwania, jeśli nie jest w stanie reagować na 

bieżąco.  

 

Ryszard Weisbrodt podsumował wcześniejszą dyskusję, uznając, że u podstaw problemu leży 

brak właściwego przygotowania regulaminu rozgrywek i uwzględnienia w nim uwag 

okręgowych związków. Wyraził pogląd, że należy maksymalnie ograniczać sferę 

interpretacji.    

 

Przewodniczący Stanisław Szydło poprosił prezesa Dariusza Szumachera o odpowiedź na 

wcześniej zadane przez Karola Skolimowskiego pytanie. 

 

Dariusz Szumacher poinformował, że mimo rezygnacji z pracy trenera Wosia, skład kadry 

trenerskiej będzie uzupełniony i liczbowo nie ulegnie zmianie. Liczba zawodników będzie 

równoznaczna z liczbą miejsc noclegowych w bursie.  

 

Krzysztof Piotrowski zadał kolejne pytanie o godziny pracy Wydziału Rozgrywek 

i możliwość uzyskania pomocy przy wypełnianiu wniosków licencyjnych.   

 

Prezes Dariusz Szumacher wyjaśnił, że zasadniczo Wydział Rozgrywek nie ma ustalonych 

godzin pracy. Zasadniczo działa od godziny 16:00 w zależności od potrzeb. Zachęcił do 

korespondencji mailowej.  
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Przewodniczący Stanisław Szydło zakończył dyskusję w punkcie: Sprawy różne. Powrócił do 

punktu: Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i poprosił Komisję o ich przedstawienie.  

 

Wiesław Pięta poinformował, że do Komisji wpłynęły cztery wnioski, przy czym wniosek  

zgłoszony przez członka Zarządu zgodnie z regulaminem obrad nie może być rozpatrywany. 

Przedstawił trzy wnioski: 

• Wniosek nr 1 o uroczyste wręczenie godności Członka Honorowego PZTS 

Władysławowi Chrabąszczowi i Markowi Wnukowi przy okazji imprezy PZTS 

o zasięgu ogólnopolskim.  

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 13 w sprawie przyjęcia wniosku 

nr 1 do dalszego procedowania. 

W wyniku głosowania: 

Za – 21 głosów 

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymujących się – 3 głosy 

Walne Zgromadzenie przyjęło wniosek nr 1 do dalszego procedowania. 

 

• Wniosek nr 2 zgłoszony przez Grzegorza Kielara o brzmieniu: „Proszę o przesłanie 

do OZTS-ów oraz publikowanie na stronie internetowej PZTS-u wszystkich zmian 

dotyczących regulaminu rozgrywek bez zbędnych opóźnień”. 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 14 w sprawie przyjęcia wniosku 

nr 2 do dalszego procedowania. 

W wyniku głosowania: 

Za – 18 głosów 

Przeciw – 2 głosy 

Wstrzymujących się – 5  głosów 

Walne Zgromadzenie przyjęło wniosek nr 2 do dalszego procedowania. 

 

• Wniosek nr 3 zgłoszony przez Grzegorza Kielara o treści: „Proszę o zamieszczanie na 

stronie internetowej informacji o zakresie proponowanych zmian statutu oraz składu 

zespołu komisji przygotowującej zmiany w statucie”. 



Strona 25 z 25 

 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło zarządził głosowanie nr 15 w sprawie przyjęcia wniosku 

nr 3 do dalszego procedowania. 

W wyniku głosowania: 

Za – 15 głosów 

Przeciw – 3 głosy 

Wstrzymujących się – 5  głosów 

Walne Zgromadzenie przyjęło wniosek nr 3 do dalszego procedowania. 

 

Karol Skolimowski przypomniał, że w trakcie obrad zgłoszono jeszcze dwa wnioski: 

pierwszy, zgłoszony przez Artura Domańskiego dotyczący szkolenia i drugi, o udzielenie 

odpowiedzi na pismo przesłane do Związku w sprawie programu kadr wojewódzkich. 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło poinformował, że wnioski te nie wpłynęły w formie 

pisemnej do Komisji, zatem nie mogą zostać poddane pod głosowanie. Zapewnił, że prezes 

Dariusz Szumacher zanotował te wnioski i przyjmie je do realizacji.  

 

Ryszard Weisbrodt przypomniał, że w trakcie dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu zgłaszał 

wniosek o wydanie aneksu uzupełniającego do sprawozdania.  

 

Po krótkiej dyskusji uzgodniono, że Zarząd przyjął ten wniosek do realizacji bez konieczności 

przeprowadzania głosowania w tej sprawie.  

 

20. Zamknięcie Zgromadzenia 

 

Przewodniczący Stanisław Szydło stwierdził wyczerpanie przyjętego porządku obrad, 

podziękował delegatom za udział w obradach i zamknął Walne Zgromadzenie Delegatów 

PZTS. 

 

        Protokół sporządziła 

   Beata Harassek 


