
Warszawa, 15 września 2017 r.

Protokół
z 6. Posiedzenia Zarządu 

Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
5 lipca 2017 r. Warszawa

Obecni: Marek Zalewski, Marcin Kusiński, Krystian Kilar, Sylwester Małecki, Piotr Napiórkowski,
Cezary Walichnowski – członkowie zarządu, Marek Romkowski – członek Wydziału Rozgrywek,
Rafał Wereszczaka – dyrektor biura, Mariusz Kuryłek – prezes KTS Kozienice (zaproszony gość).
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 1.
Posiedzenie otworzył  prezes zarządu Marek Zalewski. Powitał  przybyłych w tym zaproszonego
gościa  –  Mariusza  Kuryłka,  prezesa  klubu  KTS Kozienice.  Wobec  absencji  sekretarza  zarządu
zaproponował przekazanie protokołowania dyrektorowi biura Rafałowi Wereszczaka.  Propozycja
została przyjęta przez aklamację. 

Ad. 2.
Na  wniosek  Prowadzącego  Rozgrywki  Drużynowe  prowadzący  obrady  zaproponował  dodanie
punktu obrad, po punkcie 6.,  podjęcie uchwały o zatwierdzeniu przejęcia miejsc ligach III i IV
przez KTS Kozienice od klubu KS Kozienice. O głos poprosił w tym miejscu Marcin Kusiński
odnosząc  się  do  punktu  sprawy  różne,  wolne  wnioski  w  podpunkcie  „wniosek  Krzysztofa
Piwowarskiego”, wnosząc o przeniesienie tego punktu obrad na następne posiedzenie Zarządu i
zaproszenie autora wniosku. W tym miejscu wywiązała się dyskusja nad wnioskiem Krzysztofa
Piwowarskiego,  w której  wzięli  udział  wszyscy członkowie  Zarządu oraz dyrektor  biura,  który
przedstawił dokumenty związane ze sprawą – listy obecności z posiedzeń zarządów poprzedniej
kadencji, których dotyczył wniosek Krzysztofa Piwowarskiego oraz protokoły z tych posiedzeń.

W trakcie  dyskusji  wypracowano  stanowisko  wobec  wniosku,  stanowiące,  że  Zarząd  MOZTS
kadencji  2016-2020  nie  znajduje  podstaw  prawnych,  ani  regulaminowych  do  wszczęcia
postępowania  dyscyplinarnego  wobec  członków  Zarządu  MOZTS  kadencji  2012-2016.
Jednocześnie Marcin Kusiński wycofał się ze swojego wniosku.

W tym miejscu prowadzący obrady Marek Zalewski zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem
stanowiska  i  uznaniem  zrealizowania  punktu  „sprawy  różne,  wolne  wnioski”  w  podpunkcie
„wniosek Krzysztofa Piwowarskiego”. 

Wyniki głosowania:
UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE
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ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

6 (sześciu) 6 (sześć) 6 (sześć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Następnie  prowadzący  obrady  Marek  Zalewski  zarządził  głosowanie  jawne  nad  przyjęciem
porządku obrad uzupełnionego o punkt 7.
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Prowadzący obrady stwierdził w tym momencie, że porządek obrad został przyjęty. 



Ad. 3.
Z powodu braku protokołów  prowadzący obrady Marek Zalewski przesunął punkt na następne
posiedzenie zarządu, co zostało przyjęte przez aklamację.

Ad 4.
Prezes Marek Zalewski krótko omówił przyczyny podjęcia decyzji. W sprawie decyzji dotyczących
spraw sędziowskich głos zabrał przewodniczący Kolegium Sędziów Krystian Kilar. Wyjaśnień, o
które poprosił przewodniczący KS, udzielił dyrektor biura Rafał Wereszczaka. Wobec braku innych
głosów w dyskusji i głosów przeciwnych, zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały nr
1/06/07/2017 o zatwierdzeniu Decyzji Prezesa nr 6, nr 7 i nr 8.

Wyniki głosowania:
UPRAWNIONYCH
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6 (sześciu) 6 (sześć) 6 (sześć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prowadzący obrady Marek Zalewski stwierdził podjęcie uchwały przez Zarząd. Uchwała stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad. 5.
Sprawę zreferował Prowadzący Rozgrywki Drużynowe Marek Romkowski, wyjaśniając, że Klub
ILKS Ikar Żeliszew skierował pismo o wystąpieniu z pocztu członków MOZTS, jednocześnie, w
związku  z  powyższym  wnioskiem,  zwracając  się  z  prośbą  o  zwolnienie  z  opłaty  składki
członkowskiej za rok 2017. 

W tym miejscu prowadzący obrady Marek Zalewski zarządził głosowanie jawne nad podjęciem
uchwały nr  2/06/07/2017 w sprawie  wykreślenia  Klubu ULKS Ikar  Żeliszew z  listy członków
MOZTS, zwalniającej jednocześnie Klub z opłaty składki członkowskiej za rok 2017. 

Wyniki głosowania:
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Prowadzący obrady Marek Zalewski stwierdził podjęcie uchwały przez Zarząd. Uchwała stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6.
Głos  oddano zaproszonemu gościowi,  prezesowi  KTS Kozienice  Mariuszowi  Kuryłkowi,  który
wyjaśnił  sytuację  związaną  ze  złożeniem  deklaracji  członkowskiej  przez  KTS  Kozienice  –
odłączenie  się  tenisistów  stołowych  od  wielosekcyjnego  klubu  KS  Kozienice.  Prezes  Mariusz
Kuryłek wniósł jednocześnie o zwolnienie z opłaty za przejęcie miejsc w rozgrywkach lig III i IV
MOZTS, uzasadniając, że przejęcie ma charakter naturalny, w zespołach będą grali w większości ci
sami  zawodnicy  co  w  poprzednim sezonie,  a  miejsca  należeć  będą  do  tej  samej  sekcji,  która
przekształciła się w samodzielny klub.

Głos w dyskusji zabrał Prowadzący Rozgrywki Drużynowe Marek Romkowski, podkreślając, iż nie
jest to sytuacja komercyjna w sprawie przejęcia tych dwóch miejsc, pozytywnie opiniując wniosek
o zwolnienie z opłat za przejęcia zespołów.

Wobec braku głosów sprzeciwu  prowadzący obrady Marek Zalewski zarządził głosowanie jawne
nad podjęciem uchwały nr 3/06/07/2017 w sprawie przyjęcia w poczet członków MOZTS Klubu
KTS Kozienice.



Wyniki głosowania:
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Prowadzący obrady Marek Zalewski stwierdził podjęcie uchwały przez Zarząd. Uchwała stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 7. (punkt dodany do porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przejęcia
miejsc KS Kozienice w rozgrywkach III ligi i IV ligi przez KTS Kozienice.

Wobec  omówienia  sprawy  w  poprzednim  punkcie  i  braku  dalszych  głosów  w  dyskusji,
przewodniczący obrad  Marek Zalewski  zarządził  głosowanie  jawne nad  podjęciem uchwały nr
4/06/07/2015  w  sprawie  zatwierdzenia  przez  Zarząd  MOZTS  przejęcia  KS  Kozienice  w
rozgrywkach  III  ligi  i  IV ligi  przez  KTS Kozienice  oraz  zwolnienia  KS Kozienice  z  opłat  za
przejęcia rzeczonych miejsc.
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Prowadzący obrady Marek Zalewski stwierdził podjęcie uchwały przez Zarząd. Uchwała stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 8.
Relację z przebiegu Walnego Zebrania Delegatów przedstawili Marek Zalewski, Sylwester Małecki
i Piotr Napiórkowski. Wywiązała się dyskusja, w której wzięli udział wszyscy zebrani. Na koniec
punktu obrady opuścił prezes KTS Kozienice Mariusz Kuryłek, dziękując za zaproszenie i podjęcie
uchwał w sprawie jego Klubu.

Ad. 9.
Informację z przebiegu zgrupowania Kadr Wojewódzkich w Brzegu Dolnym (22-30 czerwca) wraz
z  omówieniem  poniesionych  kosztów  oraz  plany  dotyczące  zgrupowania  w  KW w  Krakowie
przedstawił  Koordynator  Kadr  Wojewódzkich  Marcin  Kusiński.  Ocenił,  że  cena  85  złotych  za
osobodzień w Brzegu Dolnym jest adekwatna do świadczonych usług (nocleg, wyżywienie, dostęp
do obiektów, w tym do basenu) i rekomendowałby ten ośrodek do prowadzenia kolejnych akcji.
Marcin Kusiński pozytywnie ocenił zaangażowanie powołanych na zgrupowanie, stwierdzając, że
jest  bardzo  zadowolony  z  postępów,  jakie  poczynili  oraz  z  ich  zachowania.  Zgrupowanie  w
Krakowie ma się odbyć na podobnych zasadach, dokumenty zostały już złożone do Unii Związków
Sportowych Warszawy i Mazowsza, która dysponuje środkami przekazanymi z Ministerstwa Sportu
i  Rekreacji  na  kadry  wojewódzkie.  Przeważająca  część  uczestników  zgrupowania  dojedzie  do
Krakowa pociągiem pod właściwą opieką. 

Wobec braków głosów w dyskusji prowadzący obrady Marek Zalewski zarządził głosowanie jawne
nad przyjęciem informacji Koordynatora Kadr Wojewódzkich.
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Prowadzący  obrady  Marek  Zalewski  stwierdził  przyjęcie  informacji  Koordynatora  Kadr
Wojewódzkich. 



Ad. 10. 
Prowadzący  Rozgrywki  Drużynowe  Marek  Romkowski  i  dyrektor  biura  Rafał  Wereszczaka,
omówili  w  tym  miejscu  wniesione  dodatkowe  poprawki  do  tekstu  jednolitego  Regulaminu
Rozgrywek MOZTS na sezon 2017/2018:

– korekta okresu trwania sezonu: od 1 sierpnia do 31 lipca, celem ujednolicenia zapisów z RR
PZTS

– usunięcie z regulaminu przepisów dotyczących kategorii weteran

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji,  prowadzący  obrady  Marek  Zalewski  zaproponował  podjęcie
uchwały nr 5/06/07/2017 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Rozgrywek MOZTS
na sezon 2017/2018 zawierającego ww. poprawki.
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Prowadzący obrady Marek Zalewski stwierdził podjęcie uchwały przez Zarząd. Uchwała stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 11.
W tym miejscu  wywiązała  się  dyskusja  na  temat  turniejów dla  dwóch  kategorii  jednego dnia.
Dyrektor biura Rafał Wereszczaka korzystając z głosu doradczego wyjaśnił, iż jako autor wstępnej
koncepcji po rozmowach z uczestnikami zawodów wycofał się z idei łączenia turniejów kategorii
junior i żak oraz młodzik i senior przyjmując argumenty środowiska o zagrożeniach bezpieczeństwa
w przypadku  realizacji  ww.  koncepcji  związanych  z  dużą  różnicą  wieku  uczestników  jednych
zawodów  oraz  w  przypadku  łączenia  turniejów  kategorii  młodzik  i  senior  argument  odnośnie
potencjalnie zbyt dużej liczby uczestników turnieju – w kategoriach tych w sezonie 2016/17 była
największa frekwencja.

Jednocześnie widząc dalej konieczność łączenia turniejów dwóch kategorii wiekowych z uwagi na
efektywność wydawanych przez Związek środków na turnieje, ale także z uwagi na oszczędność
terminów,  szczególnie  w  części  Kalendarza  dotyczącej  pierwszych  miesięcy  2018  roku
(przyspieszenie terminów rozgrywania GPP i IMP przez PZTS) przygotowana została propozycja
łączenia turniejów kategorii żak i młodzik oraz junior i senior. 
Zebrani w dyskusji odrzucili tę propozycję, ujmując w kalendarzu łączony turniej kategorii żak i
junior, zgodnie z pierwotną koncepcją, a także rozdzielając turnieje juniorów i seniorów. Dyrektor
biura Rafał Wereszczaka zwrócił uwagę w tym miejscu, że rozdzielenie turniejów to dodatkowy
koszt w postaci około 2 tysięcy złotych za turniej, co w skali rozdzielenia 6 turniejów na sezon
stanowi kwotę około 12 tysięcy złotych więcej do poniesienia przez Związek. W dalszej dyskusji
zebrani doszli  do konkluzji,  by do końca roku 2017 przyjąć kalendarz z połączeniem turniejów
żaków i juniorów, skrzatów i kadetów oraz rozdzieleniem turniejów młodzików i seniorów oraz
pozostawieniu zaproponowanych terminów w roku 2018, które będą korygowane po ogłoszeniu
wszystkich terminów rozgrywek PZTS. Jednocześnie członkowie zgodzili się przez aklamację by
upoważnić  prezesa  zarządu  do  wprowadzenia  jednoosobową  decyzją  zmian  w  Kalendarzu
wynikających z dostosowania go do terminarzy rozgrywek ligowych szczebla PZTS. 

W tym miejscu prowadzący obrady Marek Zalewski zarządził jawne głosowanie nad podjęciem
uchwały nr 6/06/07/2017 w sprawie przyjęcia jednolitego kalendarza MOZTS na sezon 2017/2018
w  kształcie  wypracowanym  podczas  w  dyskusji  oraz  upoważnieniu  prezesa  zarządu  do
wprowadzania  koniecznych  zmian,  co  będzie  przedmiotem  do  zatwierdzenia  na  kolejnym
posiedzeniu Zarządu. 
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6 (sześciu) 6 (sześć) 6 (sześć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prowadzący obrady Marek Zalewski stwierdził podjęcie uchwały przez Zarząd. Uchwała wraz z
załącznikiem, Kalendarzem, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 12.
W związku ze zmianami w Kalendarzu Sportowym oraz brakiem terminów Polskiego Związku
Tenisa  Stołowego,  Zarząd  poprzez  aklamację  zrezygnował  z  podjęcia  uchwały  o  ogłoszeniu
konkursu i przesunął punkt na następne posiedzenie.

Ad. 13.
Punkt  zreferowali  dyrektor  biura  Rafał  Wereszczaka  oraz  Przewodniczący  Kolegium  Sędziów
Krystian Kilar. W dniu 23 czerwca 2017 r. Kolegium Sędziów wystosowało wniosek do Zarządu
MOZTS  o  zmianę  stawek  dla  turniejów  dwóch  kategorii  wiekowych  w  ciągu  jednego  dnia,
polegającej na zwiększeniu stawki o 50 procent, tj. do wysokości 114-117 zł brutto (98-104 netto).
W uzasadnieniu  wniosku  Kolegium Sędziów  podniosło  m.in.  obawy  o  pełne  skoncentrowanie
sędziów oraz o możliwości kompletowania pełnej obsady na turnieje prowadzone na zwiększonej
liczbie stołów. W toku rozmów przeprowadzonych przed posiedzeniem Zarządu Przewodniczący
Kolegium Sędziów wraz z dyrektorem biura wypracowali propozycję do przyjęcia przez Zarząd:
- stawki sędziów głównych i zastępców: bez zmian
- stawka sędziów liczących w tzw. turnieju pojedynczym (do 6 godz.): bez zmian
- stawka sędziów liczących w tzw. turnieju podwójnym (od 6 do 8 godz.) 104 zł
Dodatkowo dyrektor biura zaproponował wprowadzenie płatności dla wszystkich sędziów 20 zł
brutto za każdą rozpoczętą godzinę powyżej ośmiu godzin trwania turnieju.

W toku  dyskusji  Prezes  Marek  Zalewski  zaproponował  by  nie  uzależniać  stawek  od  długości
turnieju.  Taka  zależność  mogłaby  powodować  różnice  zdań  w  przypadku  mierzenia  długości
trwania turnieju. Stanowisko to podzielili poprzez aklamację wszyscy obecni członkowie Zarządu,
w tym Przewodniczący Kolegium Sędziów Krystian Kilar.

W związku z  powyższym Przewodniczący Zebrania  Marek Zalewski  zarządził  głosowanie  nad
przyjęciem  uchwały  ustalającej  stawki  sędziowskie  podczas  turniejów  indywidualnych
Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, w tym stawki za turnieje dwóch i więcej
kategorii dla sędziów liczących w wysokości 104 zł 00 gr brutto.
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Prowadzący obrady Marek Zalewski stwierdził podjęcie uchwały przez Zarząd. Uchwała o numerze
07/06/07/2017 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 14.
Przewodniczący Kolegium Sędziów Krystian Kilar stwierdził, że sprawy, które zamierzał poruszyć
zostały już omówione, zatem punkt został wyczerpany.

Ad. 15.
Przedstawiciele Wydziału Rozgrywek, Prowadzący Rozgrywki Drużynowe oraz Członek Wydziału
Rozgrywek  Krystian  Kilar  stwierdzili  wyczerpanie  w  poprzednich  punktach  obrad  tematów



związanych z problematyką działalności  Wydziału Rozgrywek.  Zarząd poprzez aklamację uznał
punkt za zrealizowany.

Ad. 16.
Wobec  braku  przedstawicieli  Komisji  Rewizyjnej,  Zarząd  poprzez  aklamację  zrezygnował  z
realizacji punktu obrad.

Ad. 17.
Podpunkt  "wniosek Krzysztofa  Piwowarskiego"  został  uznany przez  Zarząd za zrealizowany w
punkcie 2. Porządku Obrad. 

W  tym  miejscu  głos  zabrał  dyrektor  biura  Rafał  Wereszczaka  przedstawiając  pismo,  które
wystosował do Zarządu w dniu posiedzenia. Wnosi w nim o spełnienie od dnia 1 września 2017
roku  tzw.  dolnych  oczekiwań  finansowych  związanych  z  pełnieniem  funkcji  dyrektora  biura
wyrażonych  w  liście  motywacyjnym,  piśmie  z  dnia  26  października  2016  r.  skierowanym  do
Prezesa  Zarządu  MOZTS  w odpowiedzi  na  ogłoszony konkurs  na  stanowisko  dyrektora  biura
MOZTS.

W tym miejscu wywiązała się dyskusja z udziałem większości członków Zarządu, głos zabierali
Marcin Kusiński, Cezary Walichnowski, Sylwester Małecki i Marek Zalewski. Konkluzją dyskusji,
była  odmowa  spełnienia  prośby  ze  względu  na  brak  wystarczających  środków  na  spełnienie
oczekiwań finansowych dyrektora biura. Zebrani podzielili jednocześnie zdanie, że w przypadku
poprawy sytuacji finansowej Związku prośba powinna być spełniona w całości, bądź w części. 

Na tym punkt zakończono.

Ad. 18.
Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wniosków, przewodniczący zebrania, Marek
Zalewski,  zamknął  posiedzenie,  dziękując  zebranym  za  przybycie  i  aktywny,  rzeczowy  i
konstruktywny udział w zebraniu.

Podpisy:

Protokolant Przewodniczący Zebrania

Rafał Wereszczaka Marek Zalewski 


