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6. POSIEDZENIE ZARZĄDU 

POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 
22 września 2022 roku, godz. 14:00, Zoom 

 

Protokół 
 

1. Otwarcie posiedzenia Prezes Zarządu PZTS – Dariusz Szumacher przywitał Członków Zarządu oraz zaproszonych gości, otwierając tym samym 6. Posiedzenie Zarządu PZTS. 
 

2. Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 6. 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 6. Posiedzenie Zarządu. W obradach uczestniczył Dyrektor Sportowy PZTS – pan Stefan Dryszel oraz Mecenas PZTS – pan Adam Bułat. 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 6. posiedzenie Zarządu 

PZTS. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z 5. Posiedzenia Zarządu PZTS. 

5. Zatwierdzenie decyzji Prezydium Zarządu oraz Prezesa Zarządu w okresie od 7 lipca 

2022 roku.  

6. Informacja na temat uchwał Zarządu podjętych w trybie obiegowym w okresie 8.07-

21.09.2022 roku. 

7. Nagroda Finansowa za wyniki medalowe podczas ME U-21. 
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8. Karolina Pęk – wniosek o dofinansowanie rehabilitacji. 

9. Jakub Dyjas – rezygnacja z udziału w DMŚ. 

10. KN ON: 

10.1. Zasady finansowania udziału zawodników Niepełnosprawnych w turniejach 

GP i MP; 

10.2. Erasmus + 

11. DA-KAR – wyżywienie w OSSM Gdańsk.  

12. Wydział Rozgrywek – forma kontaktu. 

13. Zmiany do RR. 

14. Wynagrodzenie Obsługi Komputerowej zawodów.  

15. Sprawy Sędziowskie: 

15.1. Rozwiązanie Wydziału Sędziowskiego; 

15.2. Zatwierdzenie Regulaminu Kolegium Sędziów; 

15.3. Awanse sędziowskie. 

16. Sprawy różne: 

16.1. Valiantsin Dziamidchyk (BLR) – licencja na sezon 2022/2023; 

16.2. Miłosz Redzimski – wniosek o zgodę na rezygnację ze startu w 1. GPP oraz 

przyznanie pkt. zgodnych z rankingiem; 

16.3. Opinia Rady Trenerów w sprawie wyłączenia Natalii Bajor z prac Kadry 

Narodowej kobiet i przyznaniu jej tzw. „indywidualnej ścieżki”. 

16.4. Obsada Zarządu na turnieje GPP 

16.5. Gra na wiele piłek 

17. Zamknięcie zgromadzenia. Zarząd PZTS przyjął jednogłośnie zaproponowany porządek obrad. 
 

4. Przyjęcie protokołu z 5. Posiedzenia Zarządu PZTS. Przewodniczący obrad zapytał członków Zarządu, czy mają uwagi do protokołu  z ostatniego posiedzenia. Wobec braku uwag, Zarząd PZTS podjął uchwałę  nr 135/Z/2022 w sprawie przyjęcia protokołu z 5. Posiedzenia Zarządu PZTS  
– uchwałę podjęto 9 – 0 – 0. 

 

5. Zatwierdzenie decyzji Prezydium Zarządu oraz Prezesa Zarządu w okresie 

od 7 lipca 2022 roku.  W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, Prezydium nie podjęło żadnej uchwały.  Prezes Zarządu pokrótce przedstawił decyzję, którą podjął pomiędzy posiedzeniami 
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17/PR/2022 z 29.06.2022 ws. przyznania odznaczeń działaczom z POZTS. Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 136/Z/2022 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr 17/PR/2022 z 29.06.2022 roku – uchwałę podjęto 8 – 0 – 0. 

18/PR/2022 z 4.08.2022 ws. zmiany miejsca organizacji 2 GPP Weteranów (zmiana z Mielca na Krosno) Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 137/Z/2022 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr 18/PR/2022 z 4.08.2022 roku – uchwałę podjęto 9 – 0 – 0. 

19/PR/2022 z 4.08.2022 ws. umożliwienia zawodnikom zagranicznym gry w lidze polskiej oraz rozgrywkach organizowanych przez ETTU Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 138/Z/2022 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr 19/PR/2022 z 4.08.2022 roku – uchwałę podjęto 9 – 0 – 0. 

20/PR/2022 z 29.08.2022 ws. wyrażenia zgody na przełożenie meczów 30 pomiędzy KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg a KS GOTYK Toruń na 13.09.2022 (godz. 16:00) oraz 36 pomiędzy BOGORIA Grodzisk Mazowiecki a KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg na 15.09.2022 (godz. 17:00) oraz zmiany gospodarza meczu na KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 139/Z/2022 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr 20/PR/2022 z 29.08.2022 roku – uchwałę podjęto 7 – 0 – 2. 

21/PR/2022 z 6.09.2022 ws. odwołania JKTS  Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 140/Z/2022 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS nr 21/PR/2022 z 6.09.2022 roku – uchwałę podjęto 8 – 0 – 1. 

 

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

okresie 8.07-21.09.2022 roku. 

Na forum Zarządu zaprezentowano uchwały podjęte w trybie obiegowym, pomiędzy posiedzeniami Zarządu: 
• 125/Z/2022 z 19.07.2022 – ws. przyznania nagród finansowych za wyniki osiągnięte podczas MEKiJ 
• 126/Z/2022 z 19.07.2022 – ws. wyrażenia zgody na przejęcie miejsca w 1 lidze (Politechnika Lubelska od Zamościa) 

• 127/Z/2022 z 20.07.2022 – ws. ogłoszenia naboru uzupełniającego do EK w sezonie 2022/2023 

• 128/Z/2022 z 27.07.2022 – ws. wyboru oferty Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA na grupowe ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
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• 129/Z/2022 z 29.07.2022 – ws. zatwierdzenia Regulaminu przyznawania Patronatu  Polskiego Związku Tenisa Stołowego/Prezesa Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

• 130/Z/2022 z 2.08.2022 - ws. wyrażenia zgody na przejęcie miejsca w 1 lidze (Ząbki); 
• 131/Z/2022 z 5.08.2022 – ws. wprowadzenia zmian do Regulaminu Rozgrywek na sezon 2022/2023 (oświetlenie); 
• 132/Z/2022 z 11.08.2022 – ws. wprowadzenia zmian do Regulaminu Rozgrywek na sezon 2022/2023 (9 EK i 11 I. L kobiet) 

• 133/Z/2022 z 13.08.2022 - ws. wprowadzenia zmian do Regulaminu Rozgrywek na sezon 2022/2023 (zmiany ilościowe w ligach) 

• 134/Z/2022 z 29.08.2022 – ws. ustalenia kryterium nadawania licencji zawodnikom posiadającym obywatelstwo Rosyjskie oraz Białoruskie (wydano obecnie 6 licencji) 

 

7. Nagroda Finansowa za wyniki medalowe podczas ME U-21  Na forum Zarządu zaprezentowano wyniki medalowe z tegorocznych Mistrzostw Europy U-21. Zarząd jednogłośnie wyraził uznanie dla młodych zawodników. Następnie Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 141/Z/2022 w sprawie przyznania nagród finansowych w następujących kwotach: 
• za złoto w singlu 10.000,00 netto 

• za brąz w singlu 6.000,00 netto 

• za brąz w deblu 6.000,00 netto 

– uchwałę podjęto 9 – 0 – 0. 

 Do obrad dołączył pan Zbigniew Leszczyński. 
 

8. Karolina Pęk – wniosek o dofinansowanie rehabilitacji  Dyrektor Sportowy PZTS zaproponował, aby przed podjęciem decyzji skierować zawodniczkę na specjalistyczne badania do Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej i dopiero w oparciu o wyniki z COMS podjąć decyzję co do zasadności dofinansowania kosztów rehabilitacji. Zarząd PZTS przystał na tę propozycję. 
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9. Jakub Dyjas – rezygnacja z udziału w DMŚ  Na forum Zarządu sprawę podsumował Prezes wspólnie z Dyrektorem Sportowym PZTS.  Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego, po rozpatrzeniu sprawy odmowy przez zawodnika Jakuba Dyjasa udziału w Drużynowych Mistrzostwach Świata, rozgrywanych w Chengdu (Chiny) w terminie 30.09-9.10.2022 roku, podjął uchwałę nr 142/Z/2022 w sprawie zawieszenia zawodnika Jakuba Dyjasa w prawach Członka Kadry Narodowej na okres do 31 marca 2023 roku – uchwałę podjęto 9 – 0 – 0. 

 

10.  KN ON:  

10.1. Zasady finansowania udziału zawodników Niepełnosprawnych w 

turniejach GP i MP W związku z regularnym przekraczaniem budżetu przeznaczonego na turnieje z cyklu Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych zaszła konieczność uregulowania zasad udziału zawodników ponad stan w turniejach GP i MP ON. 
10.2. Erasmus + Temat przedstawił pan Marek Zalewski. Wniosek jest w trakcie procedowania. PZTS jako partner wiodący ma otrzymać 60.000,00 EUR na organizacje zgrupowań integracyjnych dla kadr niepełnosprawnych z Europy.  

 

11. DA-KAR – wyżywienie w OSSM Gdańsk  Do Prezesa Zarządu wpłynął wniosek od Restauratora obsługującego OSSM Gdańsk o wyrażenie zgody na zmianę stawek za wyżywienie. W związku z bardzo dużym wzrostem kosztów energii oraz produktów spożywczych służących do przygotowywania posiłków dla zawodników, znacznie wzrosły koszty obsługi OSSM.  Po omówieniu tematu, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 143/Z/2022 w sprawie zmiany stawki całodziennego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja) zawodników  OSSM Gdańsk na 52,00 zł brutto za osobodzień, zmiana ceny ma obowiązywać  od 1 września 2022 roku – uchwałę podjęto 8 – 0 – 0. Z końcem października PZTS kończy współprace z Restauracją Tenisową. Aktualnie trwają poszukiwania nowego najemcy.  
 

12. Wydział Rozgrywek – forma kontaktu Omówiono.  
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13. Zmiany do RR  Wydział Rozgrywek PZTS zawnioskował do Zarządu o wprowadzenie zmian do Regulaminu Rozgrywek w pkt. 10.1.3.5. Po zapoznana się z propozycją zmiany, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 144/Z/2022 w sprawie nadania pkt.  10.1.3.5. następującego brzmienia 

10.1.3.5. Do 31 sierpnia drużyny zobowiązane są do przesłania pocztą elektroniczną do 

WR logo klubu oraz zdjęć zawodniczek i zawodników na potrzeby serwisu ligowego 

(rozmiar 300*300 pikseli). 

– uchwałę podjęto 8 – 0 – 0. 

 

14. Wynagrodzenie Obsługi Komputerowej zawodów W związku ze zmianą wynagrodzenia dla obsługi sędziowskiej turniejów, zapadła konieczność zwiększenia wynagrodzenia także dla obsługi komputerowej, dla której minimalna stawka uprzednio zastała ustalona na poziomie 200,00 zł. Zarząd PZTS, podjął uchwałę nr 145/Z/2022 ws. ustalenia kwoty minimalnego dziennego wynagrodzenia za pracę Obsługi Komputerowej na poziomie 250 zł brutto a w przypadku przyjazdu na miejsce zawodów samochodem zwrotu kosztów przejazdu w wysokości 0,8358 zł x 1 km, zmiana będzie obowiązywać od 26 września 2022 roku – 

uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

 

15. Sprawy Sędziowskie:  

15.1. Rozwiązanie Wydziału Sędziowskiego  26 lipca 2022 roku przeprowadzono wybory do Kolegium Sędziów. Sędziowie podczas Walnego wybrali Kolegium w składzie Marcin Fidala – Przewodniczący oraz Bartosz Bartkowicz i Robert Olencki – członkowie. W związku z wyłonieniem Kolegium, dalsze funkcjonowanie Wydziału Sędziowskiego stało się bezzasadne. Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 146/Z/2022 w sprawie rozwiązania Wydziału Sędziowskiego – uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

15.2. Zatwierdzenie Regulaminu Kolegium Sędziów  Na forum Zarządu zaprezentowano Regulamin Kolegium Sędziów PZTS. Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 147/Z/2022 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kolegium Sędziów PZTS – uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

15.3. Awanse sędziowskie  Na forum Zarządu zaprezentowano listę sędziów, dla których Kolegium Sędziów proponuję awans z sędziego klasy Związkowej na sędziów klasy Państwowej. 
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Po omówieniu tematu, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 148/Z/2022 w sprawie awansu do klasy Państwowej sędziów: 
• Jarosław DĄBROWSKI 
• Grzegorz LEWANDOWSKI  
– uchwałę podjęto 10 – 0 – 0. 

 

16. Sprawy różne: 

16.1. Valiantsin Dziamidchyk (BLR) – licencja na sezon 2022/2023  Na forum Zarządu sprawę przedstawił pan Kamil Skrzypczak. Zawodnik Valiantsin Dziamidchyk od 2021 roku mieszka i pracuje w Polsce. W poprzednim sezonie bronił barw jednego z wrocławskich klubów.  Klub zawnioskował do Zarządu PZTS o wyrażenie zgody na wydanie licencji zawodniczej oraz dopuszczenie Zawodnika do udziału w rozgrywkach drużynowych.  Po omówieniu tematu, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 149/Z/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wydanie licencji zawodniczej Valiantsinowi Dziamidchykowi – 

uchwałę podjęto 7 – 0 – 1. 

16.2. Miłosz Redzimski – wniosek o zgodę na rezygnację ze startu w 1. GPP oraz 

przyznanie pkt. zgodnych z rankingiem  Do biura Związku wpłynęło pismo z macierzystego klubu Miłosza z wnioskiem o wyrażenie zgody na rezygnację Miłosza Redzimskiego z udziału w 1 Grand Prix Polski oraz przyznania pkt. zgodnego z rankingiem. Swoją prośbę klub motywuję napiętym kalendarzem startów międzynarodowych oraz koniecznością regeneracji. Dyrektor Sportowy w pełni poprał wniosek klubu. Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 150/Z/2022 w sprawie przyznania Miłoszowi Redzimskiemu średnich pkt. za udział w 1 GPP Seniorów – uchwałę podjęto 9 – 0 – 0. 

16.3. Opinia Rady Trenerów w sprawie wyłączenia Natalii Bajor z prac Kadry 

Narodowej kobiet i przyznaniu jej tzw. „indywidualnej ścieżki”  Omówiono. 
16.4. Obsada Zarządu na turnieje GPP Omówiono.  
16.5. Gra na wiele piłek W związku z pojawiającymi się trudnościami wśród klubów EK i SM z zapewnieniem osób do podawania piłeczek, Zarząd PZTS wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klubów podjął uchwałę nr 151/Z/2022 ws. zmiany pkt. 10.1.6. Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2022/2023, nadając mu brzmienie: 



8 

 

10.1.6. W przypadku transmisji telewizyjnej gospodarz zobowiązany jest do zapewnienia 

warunków do rozegrania meczu na „wiele piłeczek”. W innym wypadku gra na „wiele 

piłeczek” jest opcjonalna.  

10.1.6.2. Wymogi i zasady do rozegrania meczu na „wiele piłeczek”: (Jak dotychczas w 

RR). 

– uchwałę podjęto 8 – 0 – 0. 

 

17. Zamknięcie zgromadzenia. Wobec wyczerpania tematów z porządku obrad, Prezes Zarządu podziękował za udział w spotkaniu Członkom Zarządu oraz zaproszonym gościom, zamykając tym samym 6. Posiedzenie Zarządu PZTS.  
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