
Warszawa, 11.12.2017 r.

Protokół z 7. posiedzenia Zarządu 
Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 

Warszawa, 20 września 2017 r.

W  posiedzeniu  uczestniczyli: Marek  Zalewski,  Marcin  Kusiński,  Dariusz  Kostrzewa,
Kazimierz  Łaszczyński,  Andrzej  Nadrowski,  Cezary  Walichnowski,  Ryszard  Ciszewski,
Krystian  Kilar,  Paweł  Szeliński  –  członkowie  Zarządu,  Grzegorz Bor,  Andrzej  Brodzki  –
członkowie Komisji  Rewizyjnej. Marek Romkowski, Artur Kozak – członkowie Wydziału
Rozgrywek, Rafał Wereszczaka – dyrektor Biura Zarządu, Kamil Ocipka - zaproszony gość. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.

Punkt 1. Otwarcie posiedzenia
Posiedzenie  otworzył,  witając  przybyłych,  Prezes  Zarządu  Marek  Zalewski.  Z  uwagi
nieobecność  Sekretarza  Zarządu,  Pawła  Szelińskiego,  do  czasu  jego  przybycia  powierzył
prowadzenie  protokołu  dyrektorowi  biura  Rafałowi  Wereszczaka.  Obecni  zatwierdzili  tę
decyzję przez aklamację.

Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad
Nie wniesiono uwag do proponowanego porządku obrad, w związku z czym Prezes Marek
Zalewski zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem porządku obrad.

Podczas głosowania obecnych było sześciu członków zarządu, oddano sześć głosów za przy
braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się.

Prezes Marek Zalewski stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.

Punkt 3. Przyjęcie protokołów z Posiedzeń Zarządu: 4., 5. i 6. 

Dyrektor Biura, Rafał Wereszczaka poinformował, że protokół z 6. posiedzenia Zarządu nie
został ukończony w odpowiednim czasie, by zapoznać z nim członków Zarządu, zatem pod
głosowanie mogą zostać poddane protokoły z posiedzeń: czwartego i piątego. 

Wobec braku uwag i wniosków o korekty, Prezes Marek Zalewski zarządził głosowanie w
trybie  jawnym  nad  przyjęciem  obu  protokołów.  Wzięło  w  nim  udział  sześciu  członków
Zarządu, którzy oddali sześć głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących
się. 

Prezes Marek Zalewski stwierdził przyjęcie protokołów z 4. i 5. posiedzenia Zarządu. 

Protokoły stanowią załączniki nr 2 i 3 do Protokołu.

Punkt 4. 
W tym miejscu Prezes Marek Zalewski udzielił wyjaśnień dotyczących przyczyn podjętych
decyzji. Dodatkowo wyjaśnił co stało za połączeniem I WTK kat. skrzat i I WTK kat. kadet z
turniejem PZTS "Od Skrzata do Mistrza Świata".
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Wobec braku pytań i uwag co do wyjaśnień, prezes zarządził głosowanie w trybie jawnym
nad podjęciem uchwały nr 01/07/09/2017 w sprawie zatwierdzenia decyzji prezesa Zarządu.

W głosowaniu wzięło udział sześciu członków Zarządu, którzy oddali sześć głosów za, przy
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Prezes Zarządu stwierdził podjęcie uchwały przez Zarząd. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.

Punkt 5. 
Prezes  Marek  Zalewski  oddał  głos  zaproszonemu  gościowi  prezesowi  SRS  w  gminie
Czosnów.  Pan  Kamil  Ocipka  krótko  przedstawił  swoje  Stowarzyszenie  -  Klub.  "Mamy
nadzieję rozpocząć ciekawą przygodę z tym sportem" - stwierdził.  Najstarszy zawodnik w
zespole  jest  z  rocznika  1960,  najmłodszy  z  1997.  Klub  ma  ambicje  rozwoju  szkolenia
zarówno  tych  młodszych,  jak  i  trzydziestolatków.  Działa  w  klubie  instruktor  z
doświadczeniem ligowym.

W tym momencie do zebranych dołączył Sekretarz Zarządu, Paweł Szeliński.

Wobec braku uwag i  głosów w dyskusji,  prezes  Marek Zalewski  zarządził  głosowanie w
trybie jawnym nad podjęciem uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych
MOZTS kolejno:

- Klubu Sportowego Akademia Tenisa Stołowego, Warszawa

W  głosowaniu  nad  podjęciem  uchwały  wzięło  udział  siedmiu  członków  Zarządu,  którzy
oddali sześć głosów za, jedna osoba wstrzymała się od głosu, przy braku głosów przeciw. 
 
Uchwała nr 02/07/09/2017 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

- Klubu Sportowego Kobyłka

W  głosowaniu  nad  podjęciem  uchwały  wzięło  udział  siedmiu  członków  Zarządu,  którzy
oddali siedem głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała 03/07/09/2017 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

- Stowarzyszenia Między Innymi Wołomin

W  głosowaniu  nad  podjęciem  uchwały  wzięło  udział  siedmiu  członków  Zarządu,  którzy
oddali siedem głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. 

Uchwała 05/07/09/2017 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
- Macovii Maków Mazowiecki 

W  głosowaniu  nad  podjęciem  uchwały  wzięło  udział  siedmiu  członków  Zarządu,  którzy
oddali siedem głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała 05/07/09/2017 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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- SRS w Gminie Czosnów 

W  głosowaniu  nad  podjęciem  uchwały  wzięło  udział  siedmiu  członków  Zarządu,  którzy
oddali siedem głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała 06/07/09/2017 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
- UKS Tymianka Stary Gózd

W  głosowaniu  nad  podjęciem  uchwały  wzięło  udział  siedmiu  członków  Zarządu,  którzy
oddali siedem głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. 

Uchwała 07/07/09/2017 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

- Stowarzyszenia ZDHiKRHL AICR Warszawa 

W  głosowaniu  nad  podjęciem  uchwały  wzięło  udział  siedmiu  członków  Zarządu,  którzy
oddali siedem głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. 

Uchwała 08/07/09/2017 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Przewodniczący obrad, prezes Marek Zalewski stwierdził przyjęcie przez Zarząd wszystkich
zaproponowanych  uchwał  w  sprawie  przyjęcia  w  poczet  członków  MOZTS  kolejnych
Klubów. Pogratulował nowoprzyjętym.

W  tym  momencie  posiedzenie  opuścił  prezes  SRS  w  Gminie  Czosnów,  Karol  Ocipka,
dziękując za zaproszenie na Posiedzenie i umożliwienie zabrania głosu.

W tym momencie do obrad dołączył członek Zarządu, Cezary Walichnowski.  

Punkt 6. 
Temat podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia przekazania miejsc w rozgrywkach ligowych
zreferował  Prowadzący  Rozgrywki  Drużynowe,  członek  Wydziału  Rozgrywek,  Marek
Romkowski. 

Wobec braku pytań i  uwag do propozycji  przedstawionej  przez Prowadzącego Rozgrywki
Drużynowe  Przewodniczący  Zebrania  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  uchwał  ws.
przejęcia miejsce w rozgrywkach ligowych kolejno:

- KS ATS Warszawa od UKS Reduta Nowy Dwór Mazowiecki (IV liga)

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział ośmiu członków Zarządu, którzy oddali
osiem głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. 

 Uchwała 09/07/09/2017 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 - KU AZS PW Warszawa od UKS 14 Ursus (III liga) 

W  głosowaniu  nad  podjęciem  uchwały  wzięło  udział  siedmiu  członków  Zarządu,  którzy
oddali siedem głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. 
Uchwała 10/07/09/2017 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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 - KS AZS UWM Olsztyn od UKS Piłeczka Pisz (II liga) 

W  głosowaniu  nad  podjęciem  uchwały  wzięło  udział  siedmiu  członków  Zarządu,  którzy
oddali siedem głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. 

Uchwała 11/07/09/2017 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Przewodniczący obrad, prezes Marek Zalewski stwierdził przyjęcie przez Zarząd wszystkich
proponowanych przez Wydział Rozgrywek uchwał.

W tym momencie do obrad dołączył członek Zarządu Ryszard Ciszewski.
W tym momencie prowadzenie protokołu przejął sekretarz Zarządu Paweł Szeliński. 

Punkt 7. 
Prezes  Marek Zalewski  poinformował  o  zaproszeniu  na  Zjazd  Sprawozdawczo-Wyborczy
Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, którego MOZTS jest członkiem, a które
zostało zaplanowane na 25 listopada 2017 r. oraz konieczności wybrania dwóch delegatów,
na miejsca przysługujące MOZTS.
 
Z sali padły propozycję wydelegowania prezesa Zarządu (Marek Zalewski) oraz sekretarza
(Paweł  Szeliński).  Kandydaci  wyrazili  zgodę.  Następnie  przegłosowano  tryb  jawny
głosowania uchwały, 9 (dziewięciu) członków Zarządu było za trybem jawnym, przy braku
głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się.

Następnie projekt uchwały poddano pod głosowanie jawne. 

Wyniki głosowania: w głosowaniu wzięło udział 9 (dziewięć) osób, 7 (siedem było za), 2
osoby się wstrzymały.

Przewodniczący  zebrania  Marek  Zalewski  stwierdził  podjęcie  przez  Zarząd  Uchwały  nr
12/07/09/2017, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Punkt 8. 
Marek Romkowski – Prowadzący Rozgrywki Drużynowe zreferował zmiany w regulaminie
rozgrywek MOZTS na sezon 2017/2018, które są spowodowane aktualizacją RR PZTS na
sezon 2017/2018 i 2018/2019. W głównej mierze omówione zostały kwoty, którymi zostaną
ukarane zespoły lub zawodnicy,  między innymi za: walkower - 500 zł w II lidze, za brak
stawienia  się  na  mecz,  250  zł  w  przypadku  innym  (np.  złego  rozstawienia);zawodnika
nieuprawnionego  -  mecz  zostaje  zaliczony  (brak  walkowera),  a  klub  musi  opłacić  karę
finansową; wycofanie się z II ligi w trakcie sezonu - 1000 zł; wycofanie się z ligi niższej niż
II - 500 zł.

Po przedstawieniu zmian przez Prowadzącego Rozgrywki Drużynowe Marka Romkowskiego
uczestnicy  rozpoczęli  dyskusję  na  temat  punktu  dotyczącego  wykluczenia  drużyny  z
rozgrywek za rozpisanie meczu bez jego rozegrania (w przypadku obu drużyn). Kara w takim
przypadku wynosi 1000 zł. Padła propozycja podwyższenie kary, ale pozostawienie drużyn w
rozgrywkach.  Po  dłuższej  wymianie  zdań  i  poruszeniu  kwestii  moralnej  oraz  fair  play
pozostawiono zapis regulaminu w dotychczasowym brzmieniu.
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Kolejnym tematem były rozgrywki 5 ligi męskiej MOZTS, do której w sezonie 2017/2018
zgłosiło się 29 zespołów. Prowadzący Rozgrywki Drużynowe Marek Romkowski przedstawił
propozycję podziału ligi na 3 grupy (dwie po 10 zespołów oraz jedna 9 zespołów). Awans do
wyższej ligi uzyskują zwycięzcy danej grupy, natomiast drużyny,  które wywalczyły drugie
miejsca grają w turnieju barażowym (3 zespoły). Zwycięzca dodatkowego turnieju również
uzyskuje awans do wyższej ligi. Wszystkie grupy grają mecz i rewanż bez podziału na grupę
spadkową i grającą o awans.

Następnym  tematem  do  rozważań  była  rywalizacja  osób  z  tego  samego  klubu  podczas
pierwszej  rundy WTK. Nie ma możliwości  zmiany regulaminu w trakcie  trwania sezonu.
Rozegrane zostały już pierwsze zawody. Prezes Marek Zalewski stwierdził, że rozstawienie
powinno  dotyczyć  jak  największej  liczby  uczestników,  o  ile  to  możliwe  nawet  z  bardzo
dalekim  numerem  startowym.  Wiceprezes  Marcin  Kusiński  podkreślił  aspekt  sportowy,
rozstawiania  uczestników,  którzy  cały  sezon  (podczas  każdego  turnieju)  walczą  o  każde
miejsce, które powinno mieć wpływ na pozycję w rankingu, dlatego najbardziej sprawiedliwe
jest  rozstawienie  zawodników  według  tych  punktów,  a  nie  „ręczne”  przestawianie
zawodników  z  uwagi  na  możliwość  rywalizacji  osób  z  tego  samego  klubu.  Ręczna
manipulacja losowaniem, czy rozstawienie nigdy nie wpłynie dobrze na poziom i atmosferę
rywalizacji sportowej.

Następnie  przewodniczący  zebrania  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie  w  trybie
jawnym. Wyniki głosowania: 9 (dziewięć) głosów za, zero przeciw, zero wstrzymujących się.

Przewodniczący  zebrania  Marek  Zalewski  stwierdził  przyjęcie  przez  Zarząd  Uchwały
13/07/09/2017 w sprawie "przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rozgrywek MOZTS na
sezon 2017/2018 z  uwzględnieniem korekt  dostosowujących  RR MOZTS do Regulaminu
Rozgrywek  PZTS  na  sezony  2017/2018  i  2018/2019  oraz  z  uwzględnieniem  korekt
pisarskich", która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Załącznik do Uchwały -
tekst jednolity Regulaminu Rozgrywek MOZTS na sezon 2017/2018 stanowi załącznik nr 17
do protokołu.

Punkt 9.
Prezes Marek Zalewski poruszył kwestie sprawnego przeprowadzania organizowanych przez
MOZTS  zawodów.  Zwrócił  uwagę  na  ilość  stołów jaka  powinna  się  znajdować  na  sali,
najlepiej 16.

Dyrektor  biura,  Rafał  Wereszczaka  przedstawił  historie  prowadzenia  turniejów  WTK  w
poprzednim sezonie i wrześniowych WTK. Wyjaśnił czym były spowodowane przedłużające
się  zawody.  Przedstawił  wszystkim  zasady  tworzenia  harmonogramu  według,  którego
powinno się wyczytywać kolejne gry.

Padła  propozycja  Prezesa  Zalewskiego  do  Kolegium  Sędziów,  by  sędzia  główny  (bądź
zastępca) miał obowiązek korzystania z zakupionego przez Związek arkusza komputerowego
do prowadzenia turnieju. W związku z tym pojawił się temat zakupu na ten cel związkowego
komputera  (ewentualnie  też  drukarki).  Pomoc  w  tym  zakresie  zadeklarował  Cezary
Walichnowski.

Dyrektor  Biura  przypomniał,  że  już  w  poprzednim  sezonie  przedstawił  Wydziałowi
Rozgrywek  i  Kolegium  Sędziów  propozycję  przyjęcia  zaleceń  dla  sędziego  głównego  i
zastępcy  podczas  organizacji  turniejów  WTK  i  Mistrzostw  Mazowsza,  które  jasno
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precyzowały zasady organizacji harmonogramu gier podczas zawodów. Propozycja przyjęcia
wspomnianych zaleceń nie znalazła uznania w obu tych ciałach. 

Przewodniczący  Kolegium  Sędziów  Krystian  Kilar  potwierdził  zasady  ustalania  obsady
sędziowskiej  na  dane  zawody.  Obowiązuje  podział  geograficzny.  W  rejonie  Warszawy
odpowiada  za  to  sędzia  Jan  Radoński,  w  rejonie  Płocka  sędzia  Grzegorz  Bor  natomiast
Radomia,  sędzia  Krystian  Kilar,  wszyscy  są  członkami  Prezydium  Kolegium  Sędziów
MOZTS. Krystian Kilar podkreślił, że na sędziów głównych turniejów wojewódzkich należy
wyznaczać  doświadczonych sędziów.

Punkt 10. 
Dyrektor Biura przedstawił oferty, które wpłynęły do MOZTS. W ofertach zawarty był koszt
hali oraz obsługi. Marcin Kusiński, zabrał głos w sprawie dodatkowego ubiegania się przez
Nadarzyn organizacji turnieju 18.11 (WTK Skrzat i kadet). 

Po  dogłębnej  analizie  uczestnicy  zebrania  zdecydowali  się  na  następujące  rozstrzygnięcie
konkursu na współorganizację zawodów MOZTS:

 7 października 2017 r., I WTK kategoria SENIOR, GLKS Nadarzyn
 12 listopada 2017 r., II WTK kategoria SENIOR, GLKS Nadarzyn
 18  listopada  2017  r.,  II  WTK  kategoria  KADET  i  II  WTK  kategoria  SKRZAT,

Gminna Hala Widowiskowo - Sportowa w Wyszogrodzie
 19 listopada 2017 r., II WTK kategoria JUNIOR i II WTK kategoria ŻAK, Gminna

Hala Widowiskowo - Sportowa w Wyszogrodzie

Następnie Przewodniczący Zebrania poddał projekt Uchwały zawierający powyższe ustalenia
pod głosowanie w trybie jawnym. Wyniki głosowania: w głosowaniu wzięło udział 9 osób,
które oddały 9 (dziewięć) głosów za, zero głosów przeciw i zero głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Zebrania stwierdził  przyjęcie  przez Zarząd Uchwały 14/07/09/2017, która
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Prezes  Marek  Zalewski  podsumowując  ten  punkt  zachęcał  członków  Zarządu  do
poszukiwania  sponsorów  kategorii  młodzieżowych  (Kadet  oraz  Junior).  Na  daną  chwilę
swoich sponsorów ma kategoria Skrzat (Piekarnia Nadarzyn) oraz Żak (Szkoła Jazdy Imola).
Prezes wyraził nadzieję, że z czasem każda kategoria będzie miała własnego sponsora.

Punkt 11. 
Trener  Koordynator  Kadry  Wojewódzkiej,  wiceprezes  Zarządu  ds  sportowych,  Marcin
Kusiński przedstawił informację na temat zgrupowania, które odbyło się w lipcu w Krakowie
na  obiektach  KS  Bronowianka  Kraków.  Obóz  wypadł  pozytywnie  w  opinii  trenera,  bez
kontuzji, bez chorób/zatruć. Został sfinansowany przez Unię Związków Sportowych, przyd
dopłatach rodziców uczestników, w związku z tym MOZTS nie poniósł kosztów. Wszyscy
powołani  zawodnicy  mieli  możliwość  trenowania  na  swoimi  poziomie.  W  treningach
uczestniczyła duża ilość zawodników na zbliżonym poziomie co wpływało pozytywnie na
jakość zajęć.

Trener  Kusiński  zaproponował  konsultacje  grudniowe  27-31.12  (Grodzisk  Mazowiecki
/Nadarzyn), z uwagi na niewykorzystane środki z Unii Związków (zostało ponad 2000 zł).
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Zarząd  przyjął  informację  w głosowaniu  jawnym przy  8  (ośmiu)  głosach  za,  1  (jednym)
wstrzymującym się 8 braku głosów przeciw.

Prezes  Zalewski  wspomniał  krótko,  że  sytuacja  MOZTS  znacząco  się  poprawiła,  zostały
spłacone wszystkie zobowiązania pozabilansowe, w tej chwili na koncie jest ponad 17 tys. zł.
Zmianie uległa firma obsługująca księgowość, co wpłynęło na obniżenie kosztów z 750 zł na
500 zł.

Punkt 12. 
Przewodniczący Kolegium Sędziów,  Krystian  Kilar  zaproponował uczczenie  minutą  ciszy
zmarłego  sędziego mazowieckiego i  międzynarodowego,  Krzysztofa  Pietrzykowskiego,  co
zostało uczynione. Następnie omówił sytuację w Kolegium Sędziów PZTS, wiele spraw nie
zostało w pełni przedstawionych przez co zarówno sędziowie jak i  kluby nie mają pełnej
wiedzy  (np.  kluby  ekstraklasy  i  1  ligi  nie  mają  informacji  w  sprawie  rozliczania  się  z
sędziami). Krystian Kilar przedstawił sytuację sędziów na Mazowszu. Egzamin dla sędziów z
całej Polski, który odbył się w trakcie wakacji, był dla wielu niezrozumiały (pytania podczas
testów były mało przydatne/niepraktyczne). Efekt był taki, że pierwszy egzamin, który odbył
się w Warszawie zdała tylko jedna osoba. Kolejne egzaminy w Rzeszowie i Warszawie, po
częściowym  uwzględnieniu  postulatów  środowiska  przebiegły  dużo  lepiej  i  większość
sędziów zdała egzamin z wynikiem pozytywnym.

W tej chwili jest 19 sędziów PZTS na Mazowszu (3 osoby mniej niż w poprzednich 3 latach),
ale jeśli chodzi o siłę województwa, jest to największa liczba sędziów ze wszystkich okręgów.
Przewodniczący  Kolegium Sędziów  zwrócił  uwagę  na  to,  iż  coraz  więcej  młodych  osób
rezygnuje z sędziowania z uwagi na brak motywacji do pracy. Często jest traktowane jako
hobby dla pasjonatów. W głównej mierze systemem motywacyjnym jest aspekt finansowy.
Padł pomysł wprowadzenia sędziów do niższych lig, co spowodowałoby dodatkowe zarobki
dla sędziów oraz podniesienie prestiżu oraz poziomu rozgrywek.

O godzinie 19.56 do zebrania dołączył Przewodniczący Wydziału Rozgrywek Artur Kozak.

Prezes zobowiązał Przewodniczącego Kolegium Sędziów do spotkania z dyrektorem Biura i
wypracowania wspólnego systemu organizacji WTK i przeszkolenia sędziów z prowadzenia
turnieju systemem elektronicznym. 

Kolejnym pomysłem była  propozycja  wpłaty przez  kluby zryczałtowanej  kwoty na konto
MOZTS, Związek później wypłaca wynagrodzenie sędziom, księgowe sprawy są po stronie
Związku, a nie klubów (np. PIT). Podobny zapis wprowadził PZTS na wyższych szczeblach
rozgrywek.

Dyrektor Biura poinformował, że odbyły się kursy sędziowskie w Płocku i w Radomiu. Padło
pytanie, kiedy i czy odbędzie się taki kurs również w Warszawie. Podjęto decyzje, że należy
zacząć zbierać grupę, jeśli będą chętni, to kurs się odbędzie.

Punkt 13. 
Przewodniczący  Wydziału  Rozgrywek  Artur  Kozak  przekazał  głos  Prowadzącemu
Rozgrywki Drużynowe, Markowi Romkowskiemu, celem przedstawienia obecnej sytuacji  w
zakresie zgłoszeń do rozgrywek ligowych. 
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Marek Romkowski  zobowiązał  się  do przesłanie  kompletu  dokumentów (rankingi,  adresy
itd.)  dyrektorowi  Biura  do  końca  tygodnia.  Zgodnie  z  nowymi  zapisami  Regulaminu
Rozgrywek MOZTS wraz z ankietą klubową powinny wpływać dowody wpłat. W ponad 90%
jest to zrealizowane, co sprawia, że nie ma potrzeby weryfikacji czy opłaty wpłynęły na konto
i nowy zapis niewątpliwie się sprawdził.

Marek  Romkowski  zaznaczył,  że  na  wpłatę  składki  członkowskiej  jest  jeszcze  czas  (do
30.09).  Wykaz  licencji  okresowych  zawodników  PZTS  nie  jest  jeszcze  kompletny,  co
skutkuje brakiem możliwości  weryfikacji  2  ligi.  Na dzień  dzisiejszy w wykazie  widnieją
licencje zaledwie 6 klubów II ligi dla województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.
Nie wiadomo co uczynić, gdy w przypadku jeśli na liście PZTS nie znajdą się kluby MOZTS
z 2 ligi. 

Marek Romkowski przedstawił także propozycję zmniejszenia kwoty wpisowego do 2 ligi
żeńskiej z uwagi, że jest to najniższa liga kobiet i z roku na rok uczestniczy w niej coraz
mniej  zespołów, w tym sezonie zgłosiło  się tylko  5.  Dyskutowano na temat  zmniejszenia
ilości dziewcząt w zespole z 4 do 3 co ułatwiło by dołączenie kolejnych zespołów do ligi.

Punkt 14. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Bor poinformował, że w okresie wakacyjnym
wydatki zostały wstrzymane. Komisja prosi o spotkanie z Prezesem oraz Wice Prezesem do
spraw  finansowych  po  30  września  w  celu  weryfikacji  dokumentów  i  przedstawienia
sprawozdania finansowego. Przewodniczący zobowiązuje się, że po powyższym spotkaniu
przedstawi wnioski na najbliższym zebraniu Zarządu.
Punkt 15. 
W tym punkcie  Wiceprezes  Marcina  Kusińskiego zaapelował  o udział  klubów w turnieju
mikołajkowym  dla  dzieci,  który  odbędzie  się  w  Nadarzynie  9  grudnia.  Inicjatywę  ma
wesprzeć firma Decathlon, dla wszystkich uczestników będą nagrody.

Dyrektor  Biura  poinformował  o  tym,  że  po  poprzednim sezonie  zostały  niewykorzystane
używane piłki  firmy Hanno, które można zwrócić do klubu GLKS Nadarzyn (z uwagi na
pożyczenie piłek tej firmy na początku sezonu 2016/2017). Obecni przedstawiciele GLKS nie
wyrazili  chęci  odbioru piłek.  Intencję zagospodarowania piłek zgłosił  Andrzej  Nadrowski.
Przez aklamację Zarząd zgodził się na przekazanie piłek do SLKS Olimpijczyk Jeżewo, co
zostało uczynione.

Punkt 16. 
Wobec wyczerpania Porządku Obrad i  braku innych wniosków, Przewodniczący Zebrania
Marek Zalewski zamknął posiedzenie o godzinie 20.25, dziękując uczestnikom za przybycie i
merytoryczne, konstruktywne dyskusje.

Podpisy:

Protokołowali: Przewodniczył

Rafał Wereszczaka Marek Zalewski

Paweł Szeliński
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