
Protokół  
z 1. wyjazdowego posiedzenia Zarządu 

Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 
 13 września 2016 r. 

 
 

 

Punkt 1. Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Marek Zalewski witając przybyłych. 

 

Punkt 2. Prezes Zarządu poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. Porządek został 

przyjęty w głosowaniu jawnym, jednogłośnie. Porządek stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

 

Punkt 3. Następnie Prezes Zarządu poddał pod głosowanie wybór protokolanta, na którego 

zaproponował Rafała Wereszczakę – wyboru dokonano w głosowaniu jawnym, jednogłośnie. 

 

Punkt 4. Otwierając dyskusję nad punktem 4. porządku obrad Prezes Zarządu omówił propozycje 

kandydatur. 

 

- na funkcję Wiceprezesa ds. Sportowych Prezes Zarządu zaproponował Marcina Kusińskiego. 

Przed wyrażeniem zgody Marcin Kusiński przedstawił wizję tzw. rotacyjnego modelu szkolenia 

kadry wojewódzkiej, podobnego do realizowanego w niemieckim landzie Szlezwik Holstein, z 

weekendowymi stacjonarnymi konsultacjami nie rzadziej jak raz na dwa miesiące, w klubach 

posiadających zaplecze. Wywiązała się dyskusja, w której zabrali głos: Cezary Walichnowski, 

Andrzej Nadrowski, Kazimierz Łaszczyński, Krystian Kilar, Piotr Napiórkowski oraz Marek 

Zalewski. Po deklaracji: „dołożę wszelkich starań byśmy zaczęli tworzyć coś co można będzie 

nazwać systemem”, Marcin Kusiński wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Wiceprezesa ds. 

Sportowych. Następnie Prezes Zarządu poddał kandydaturę pod głosowanie, kandydatura Marcina 

Kusińskiego została przyjęta jednogłośnie. 

 

- na funkcję Wiceprezesa ds. Finansowych Prezes Zarządu zaproponował Cezarego 

Walichnowskiego. Kandydat nie wyraził zgody. Następnie, po dyskusji, Prezes Zarządu 

zaproponował kandydaturę Kazimierza Łaszczyńskiego. Kazimierz Łaszczyński wyraził zgodę, 

deklarując jednocześnie chęć dokładnego zapoznania się z dokumentacją finansową kadencji 2012-

2016. Kandydatura Kazimierza Łaszczyńskiego została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu 

jawnym. 

 

Następnie Prezes Zarządu poddał pod głosowanie Uchwałę nr 1/01/09/2016 Zarządu 

Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w sprawie ukonstytuowania się Zarządu 

MZTS. W głosowaniu jawnym wzięło udział 11 (jedenastu) obecnych Członków Zarządu, oddając 

jedenaście głosów za przyjęciem uchwały, zero głosów wstrzymujących się i zero głosów 

przeciwnych. Treść uchwały stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 5. Działania Komisji Rewizyjnej omówił Andrzej Brodzki. Przedstawił protokół z 1. 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej, podczas którego Komisja podjęła uchwałę w sprawie 

ukonstytuowania się w następującej kompozycji: 

 

- Grzegorz Bor – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

- Andrzej Brodzki – Sekretarz Komisji Rewizyjnej 

- Michał Lengiewicz – Członek Komisji Rewizyjnej  



Uchwała Komisji Rewizyjnej z dnia 12 września 2016 r. stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu.  

 

Punkt 6. Marek Zalewski przedstawił okoliczności powołania pełniącego obowiązki Dyrektora 

Biura – złożenie przez Agatę Biesagę rezygnacji z funkcji Dyrektora Biura (Załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu). 

 

Po krótkiej dyskusji przeprowadzonej pod nieobecność zainteresowanego, Rafała Wereszczaki, 

Zarząd jednomyślnie w głosowaniu jawnym podjął uchwałę nr 2/01/09/2016 zatwierdzającą 

decyzję nr 27/2016 Prezesa Zarządu MOZTS z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powierzenia 

obowiązków Dyrektora Biura. Uchwała nr 2/01/09/2016 stanowi Załącznik nr 5 niniejszego 

protokołu.  

 

Punkt 7. Na wniosek Prezesa Zarządu Marka Zalewskiego, przy braku głosów przeciwnych, punkt 

przeniesiono do dalszej części obrad, do czasu przybycia Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek 

Macieja Pietrzykowskiego. 

 

Punkt 8. Sprawę złożenia wniosku o przyjęcie w poczet członków MOZTS klubu KSS Andromeda 

Warszawa zreferował po. Dyrektor Biura Rafał Wereszczaka. W dyskusji wziął udział Sylwester 

Małecki, wyrażając stanowisko, że klub może być przyjęty po przedstawieniu dokumentów 

rejestrowych.  

 

W związku z powyższym zebrani podjęli uchwałę 3/01/09/2016 o warunkowym przyjęciu w poczet 

członków MOZTS klubu KSS Andromeda Warszawa oddając w głosowaniu jawnym jedenaście 

głosów za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

 

Uchwała stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 9. Sprawę przyjęcia zespołów UKS Dojlidy do rozgrywek ligowych MOZTS zreferował 

Prezes Zarządu Marek Zalewski. Przekazał m.in. informację o tym, że w województwach lubelskim 

i podlaskim prowadzone są rozgrywki, w których nie ma przeszkód by startowały te zespoły. 

 

Po. Dyrektor Biura przedstawił wyniki konsultacji przeprowadzonych w tej sprawie wśród klubów 

drugiej ligi żeńskiej i męskiej. W sprawie udziału zespołu UKS Dojlidy w lidze męskiej 

wypowiedziało się siedem klubów, trzy na tak, trzy na nie, a jeden wstrzymał się od głosu. W 

sprawie udziału zespołu UKS Dojlidy w lidze żeńskiej wypowiedział się jeden klub, wyrażając 

zgodę. 

 

W głosowaniu jawnym Zarząd odrzucił prośbę UKS Dojlidy, oddano 10 głosów za odrzuceniem 

prośby i jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

 

Punkt 10. Sprawę zreferował Prowadzący Rozgrywki Drużynowe Marek Romkowski, 

przedstawiając uzasadnienie podjęcia decyzji o uzupełnieniu IV ligi. Jednocześnie stwierdził, że nie 

ma potrzeby podejmowania uchwały w tej sprawie, bowiem władny jest tu Wydział Rozgrywek, 

który może podjąć decyzję za zgodą Zarządu.  

 

Sprawę poddano głosowaniu i przy 11 głosach za i braku głosów przeciwnych Zarząd wyraził 

zgodę na uzupełnienie składu IV ligi. 

 

Następnie Marek Romkowski przedstawił sprawę konieczności zmiany Regulaminu Rozgrywek w 

części dotyczącej awansów i spadków między IV a V ligą, co jest uzasadnione większą liczbą 

zespołów, jakie zgłosiły się do rozgrywek niż było to przewidziane w Regulaminie. 



 

Uchwała nr 4/01/09/2016 (Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu) o zmianie w Regulaminie 

Rozgrywek została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 11 głosach za i braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się. 

 

Sprawę Kalendarza Sportowego zreferował po. Dyrektor Biura Rafał Wereszczaka przedstawiając 

uzasadnienie podjęcia uchwały. Jednocześnie zreferował wiążący się z przyjęciem Kalendarza 

punkt 11. porządku obrad.  Prezes Zarządu przekazał informację, że ze względu na brak innych 

chętnych do organizacji I WTK w kategorii żak, turniej może być zorganizowany na obiekcie klubu 

Lupus Kabaty w Warszawie i tak został umieszczony w Kalendarzu. 

 

Uchwała nr 5/01/09/2016 (Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu) o przyjęciu Kalendarza 

Sportowego MOZTS na pierwszą część sezonu 2016/2017 została przyjęta jednogłośnie w 

głosowaniu jawnym (oddano 11 głosów za). 

 

W tym momencie do zebranych dołączył Maciej Pietrzykowski i powrócono do punktu 7. 

 

Punkt 7. Przybyły na posiedzenie dotychczasowy Przewodniczący Wydziału Rozgrywek Maciej 

Pietrzykowski przedstawił zebranym uzasadnienie rezygnacji z funkcji – sprawy rodzinne oraz 

przedstawił kandydaturę na tę funkcję Roberta Krusińskiego. Robert Krusiński podczas konsultacji 

telefonicznej nie wyraził zgody na kandydowanie, argumentując decyzję brakiem wystarczającej 

ilości czasu, by zaangażować się w stu procentach.  

 

Po dyskusji Marek Zalewski zaproponował kandydaturę Artura Kozaka, który wyraził zgodę.  

Kandydatura została przyjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano jedenaście głosów za przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

 

Następnie podniesiono sprawę rezygnacji Grzegorza Bor z udziału w Wydziale Rozgrywek w 

związku z nominacją na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 

W związku z powyższym celem uzupełnienia składu Wydziału Rozgrywek, Marek Zalewski zgłosił 

kandydaturę Krystiana Kilara. Obecny na sali Krystian Kilar wyraził zgodę. 

 

Kandydaturę poddano pod głosowanie jawne, w którym oddano jedenaście głosów za przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

 

Następnie zebrani podjęli Uchwałę nr 6/01/09/2016 w sprawie powołania Wydziału Rozgrywek w 

składzie: Artur Kozak - Przewodniczący Wydziału Rozgrywek, Marek Romkowski – Prowadzący 

Rozgrywki Drużynowe, Krystian Kilar – Członek Wydziału Rozgrywek. 

 

W głosowaniu jawnym za przyjęciem Uchwały oddano jedenaście głosów za przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się. 

 

Uchwała nr 6/01/09/2016 stanowi Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 12. Sprawy zreferował Prezes Zarządu Marek Zalewski. Poinformował obecnych, że jego 

poprzednik, a także poprzednia Dyrektor Biura, nie odbierają telefonów, co uniemożliwia 

zorganizowanie spotkania, na którym doszłoby do przekazania majątku, spraw i dokumentacji 

Związku. Wykazują kompletny brak współdziałania. Wszystko jest załatwiane za pośrednictwem 

byłego Wiceprezesa ds. Finansowych Jarosława Adamkiewicza, z którym kontakt jest bardzo dobry. 

Marek Zalewski wyraził wątpliwość czy można tak postępować – zostawiać na lodzie Związek, w 

którym się działało, nie odbierać telefonu, unikać spotkania. 



W sprawie rejestracji zmian we władzach związku, potrzebny był protokół z Walnego 

Sprawozdawczo Wyborczego Zebrania Delegatów, który został przekazany w przeddzień 

posiedzenia Zarządu. W protokole znalazły się jednak rozbieżności co do liczby głosów 

oddawanych na uchwały Walnego Zebrania, na co zwrócił uwagę przewodniczący Komisji 

Wielobranżowej z Zebrania Delegatów - Andrzej Brodzki, obecny na posiedzeniu Zarządu, obecnie 

członek Komisji Rewizyjnej kadencji 2016-2020. Wniosek do Sądu Rejestrowego o zmianę danych 

zostanie złożony natychmiast po otrzymaniu poprawionego protokołu z WS-WZD – zadeklarował 

Marek Zalewski.  

 

Punkt 13. Sytuację finansową związku przedstawił Prezes Zarządu Marek Zalewski. Stwierdził, że 

nie przedstawia się ona tak różowo, jak to było podkreślane przez poprzedników. Realia są takie, że 

po odjęciu wierzytelności, jakie zostały do uregulowania, na koncie zostanie około pięciuset złotych. 

Sytuację ratuje fakt, że duża część działalności, tj. organizacja turniejów jest współfinansowana 

przez Szkolny Związek Sportowy, przy pomocy Unii Związków Sportowych. Nowy Zarząd nie ma 

praktycznie dostępu do konta związkowego.  

 

Do końca roku powinno wpłynąć około 45 tysięcy zł, na co składają się kwoty wpisowych do lig, 

opłaty za uczestnictwo w turniejach, składki członkowskie oraz opłaty za licencje zawodnicze. 

Będą to pieniądze na działalność praktycznie na cały rok.  

 

Nie zakończona jest sprawa umowy ze sponsorem sprzętowym na dostarczanie piłek na zawody i 

na potrzeby kadry wojewódzkiej. Umowa z Hanno została rozwiązana. Jest propozycja podpisania 

umowy z innym kontrahentem. By uniknąć powtórki sytuacji z Hanno negocjowana jest klauzula 

by obie strony po półrocznej współpracy miały możliwość renegocjacji warunków umowy.   

 

Punkt 14. Nie zgłoszono żadnych tematów. 

 

Punkt 15. Prezes Zarządu podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie Zarządu. 

 

 

Podpisy: 

 

Przewodniczył: 

 

 

Marek Zalewski 

 

 

Protokołował: 

 

 

Rafał Wereszczaka 

 

 

Warszawa, 23 września 2016 r. 

  


