
Warszawa, 16 czerwca 2017 r.

Protokół 
z 4. wyjazdowego posiedzenia Zarządu

Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
Warszawa, 16 maja 2017 r.

W posiedzeniu  uczestniczyli  –  członkowie  Zarządu:  Ryszard  Ciszewski,  Dariusz  Kostrzewa,
Marcin Kusiński (wiceprezes ds sportowych), Kazimierz Łaszczyński (wiceprezes ds finansowych),
Andrzej Nadrowski, Paweł Szeliński (sekretarz),  Marek Zalewski (prezes);  członkowie Komisji
Rewizyjnej: Grzegorz  Bor  (przewodniczący),  Andrzej  Brodzki  (sekretarz);  członek  Wydziału
Rozgrywek:  Marek Romkowski (prowadzący rozgrywki drużynowe) oraz Rafał Wereszczaka –
dyrektor Biura Zarządu i Barbara Kowalska – doradca. Lista obecności stanowi załącznik nr 1
do Protokołu. Kolegium Sędziów MOZTS reprezentował obecny na sali Grzegorz Bor (sekretarz
Kolegium Sędziów MOZTS). 
   
Punkt 1. Posiedzenie otworzył prezes Zarządu Marek Zalewski witając przybyłych. 

Punkt 2. Wobec braku uwag i innych propozycji prezes Marek Zalewski zaproponował poddanie
pod głosowanie jawne porządku obrad w proponowanym w projekcie kształcie.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Porządek Obrad stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Protokółu. 

Punkt 3. Wobec braku uwag Marek Zalewski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie przez Zarząd 
protokołu z 3. Posiedzenia Zarządu w dniu 25 stycznia 2017 r.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Protokół  z  3.  Posiedzenia  Zarządu  w  dniu  25  stycznia  2017  r.  stanowi  Załącznik  nr  3.  do
Niniejszego Protokółu. 

Punkt 4.  Marek Zalewski wyjaśnił  okoliczności podjęcia dwóch Decyzji  Prezesa w okresie od
poprzedniego  posiedzenia  Zarządu.  Decyzja  nr  4/2017  została  pozostawiona  w  gestii  prezesa
uchwałami Zarządu, wymagała podjęcia ze względów kalendarzowych. 
W  przypadku  DP  nr  5/2017  zadecydowała  wielkość  przyznanej  dotacji  z  Urzędu  Miasta
Stołecznego Warszawy na przeprowadzenie Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, znacznie mniejsza
niż w ubiegłych latach.  Związek stanął przed perspektywą organizacji  zawodów wymagającego
znacznego  dofinansowania  z  własnych  środków lub  zmniejszenia  liczby zawodów.  „Decyzję  o
rezygnacji  z  turniejów  eliminacyjnych  podjąłem  po  konsultacjach  z  trenerami  warszawskimi
klubów” - stwierdził Marek Zalewski. 



Wobec braku innych głosów Marek Zalewski poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr
01/03/05/2017 w sprawie zatwierdzenia decyzji prezesa.

Wynik głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
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GŁOSY 
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GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Uchwała nr 1/03/05/2017 Zarządu MOZTS stanowi Załącznik nr 4. do niniejszego Protokółu.

Punkt 5. Marek Zalewski  zreferował  w streszczeniu  co następuje.  Związek wciąż  oczekuje na
decyzję  sądu o rejestracji  zmian w Zarządzie  i  Statutu.  Tymczasem przyszło  pismo w sprawie
egzekucji  kary  nałożonej  przez  sąd  w  ubiegłym  roku  za  brak  odpowiedzi  na  wezwanie  do
uzupełnienia dokumentacji Związku. Sąd działał po interwencji Biura Sportu m. st. Warszawa. Po
wyjaśnieniu  spraw  w  BS,  że  przesłanki  do  decyzji  sądu  ustały  w  związku  ze  złożeniem
dokumentów do rejestracji  i  zmianami podczas Sprawozdawczo Wyborczego Walnego Zebrania
Delegatów MOZTS, wystąpiono do sądu o zawieszenie a następnie umorzenie kary po całkowitym
wyjaśnieniu problemu.  

Obecnie Związek wyrównał zaległości za wynajem siedziby przy ul. Karczewskiej sięgające dwóch
lat. Wynegocjowana została nowa stawka – 50 zł + VAT miesięcznie. Są ustalenia ustne z Unią
Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, że po zmianach rejestrowych za siedzibę przy ul.
Żołny w Warszawie Związek będzie płacił 50 zł miesięcznie. 

Stan konta związkowego w dniu posiedzenia to  1270 zł  61 gr.  Jest  to  kwota wystarczająca do
przetrwania, jednak tworzą się zaległości w płaceniu kontrahentom i osobom posiadającym umowy
o dzieło ze związkiem. Na tę sytuację finansową złożyło się wyrównanie zaległości w płatnościach
za  ostatnie  dwa  lata  –  wynajem  lokalu  i  księgowość.  W  trakcie  jest  proces  przeniesienia
księgowości do innej firmy, gdzie związek będzie płacił mniej za tę usługę. 

Obecnie  rozgrywane  są  ostatnie  turnieje  indywidualne  sezonu  2016/2017.  Mimo  trudności
finansowych i zmniejszenia wielkości dotacji, udaje się dotrzymać standard zapewnienia ratownika
medycznego  na  każdych  zawodach  i  będzie  to  podtrzymane  w  nowym sezonie.  Ze  względów
finansowych  w  sezonie  2017/2018  zostanie  zaplanowana  jak  największa  liczba  turniejów  z
udziałem dwóch kategorii wiekowych w jednej hali. 

Bardzo  dużo  problemów  przysporzyło  rozliczenie  dotacji  na  udział  zawodników województwa
mazowieckiego w turniejach ogólnopolskich (Grand Prix i mistrzostwach Polski). Jej rozliczenie
było dziesięć razy trudniejsze niż powinno być, gdyż brak było kopii złożonego wniosku o dotację.
Pani Agata Biesaga, była Dyrektor Biura MOZTS, poproszona o udostępnienie wniosku, odmówiła
odpowiadając, że dokument jest jej własnością... Dotacja została rozliczona i mimo konieczności
dokonania zwrotu części kwoty dotacji,  dzięki życzliwości ze strony Urzędu Marszałkowskiego
Związek ma otwarte drzwi w sprawach kolejnych konkursów jesienią. 

Członkowie Zarządu poprosili w tym miejscu o przedstawienie konkretnych kwot, które zostały
zapłacone  za  księgowość.  W odpowiedzi,  Rafał  Wereszczaka,  obecny  dyrektor  biura  MOZTS
przedstawił rozbicie pozycji z bilansu za 2016 rok – wynagrodzenia (kwota 32 tys. zł) w której
mieściła  się  zapłata  części  zaległych  kwot  za  prowadzenie  księgowości  w  latach  2014-2016.
Pozostała część została zapłacona w roku 2017.



Wobec braku innych głosów Marek Zalewski poddał pod jawne głosowanie przyjęcie informacji
Prezesa Zarządu. 

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
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GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Punkt 6. Sprawy szkoleniowe zreferował Marcin Kusiński, wiceprezes ds sportowych MOZTS w 
poniższym streszczeniu. Na dwa zgrupowania (21 dni szkoleniowych) Związek otrzymał 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki za pośrednictwem Unii Związków Sportowych 
Warszawy i Mazowsza. Poszczególne grupy wiekowe otrzymały dofinansowanie tej samej liczby 
dni szkoleniowych, jednakże wielkość kwoty na jeden osobodzień nieco się różni pomiędzy 
kategoriami. Termin pierwszego zgrupowania pod koniec czerwca dla jednych jest bardzo dobry, 
dla drugich problematyczny. Nie ma jednak alternatywny, jeśli ma być wykorzystanych 21 dni 
szkoleniowych i trzeba to zrobić do 30 lipca, to jedyną możliwością jest zorganizowanie 
pierwszego zgrupowania w czerwcu. Drugie odbędzie się od 20 do 30 lipca w Krakowie, na 
obiektach Bronowianki. 

Ścisła kadra to obecnie 18 młodzików i młodziczek (10 chłopców, 8 dziewcząt), pięcioro kadetów 
(3 chłopców i 2 dziewczyny) oraz 10 juniorów (5 dziewcząt i 5 chłopców). Po przeliczeniu kosztów
szkolenia w porozumieniu z biurem ustalona została wysokość dopłaty do obozu i będzie to 400 zł 
od kadrowicza, w zeszłym roku było 500 zł. Nie ma sygnałów by ktoś nie jechał ze względów 
finansowych.

Wysokość dopłat do drugiego zgrupowania nie została jeszcze ustalona. Z dotacji wystarczy na 
zakwaterowanie juniorów i kadetów, młodzicy mają natomiast znacznie mniejszą kwotę. 
Ministerstwo nie przewiduje też dopłat do kosztów trenerów (pobyt i wynagrodzenie za pracę). W 
kwocie dopłat od uczestników, przy niewielkim udziale funduszy Związku postaramy się zamknąć 
koszty trzech trenerów. Osobiście jako trener nie będę korzystał z tej puli – trener koordynator jest 
opłacany bezpośrednio z UZSWiM. Propozycja wynagrodzenia dla trenerów jest taka jak w latach 
poprzednich – 200 zł brutto za dzień.  

Osobnym tematem jest zapewnienie piłek. Trening starymi piłkami nie ma sensu, na cele kadry 
potrzebne są piłki dobrej jakości i niestety plastykowe. 

W tym miejscu głos zabrał prezes Marek Zalewski zgłaszając temat sygnałów od rodziców i 
trenerów, którzy chcieliby poznać jasne kryteria powołań do kadry. „Czy jesteśmy w stanie coś 
takiego opracować, tak by każdy wiedział skąd taki, a nie inny zawodnik znalazł się w składzie 
kadry?”

Marcin Kusiński: Jesteśmy w stanie przygotować Regulamin Powołań do Kadry Wojewódzkiej i 
taki zostanie zredagowany. Po poprzednim sezonie do kadry zostały powołane osoby z najwyższym
rankingiem. Są już sygnały, że niektórzy członkowie kadry nie pojadą na zgrupowanie, zatem 
trzeba podjąć działania celem zapełnienia wolnych miejsc. W tej chwili zamierzam wnioskować w 
UZS WiM o dołączenie do kadry na dzień dzisiejszy kolejnych ośmiu osób. Do kadry powołano 
dużą grupę żaków, ale nie będą mogli skorzystać ze zgrupowania z powodu przeniesienia w 
ostatniej chwili terminu mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej.  



Wobec braku innych głosów w tym miejscu przewodniczący zebrania Marek Zalewski poddał pod 
głosowanie nad podjęciem uchwały o zatwierdzeniu wakacyjnej akcji szkoleniowej Kadr 
Wojewódzkich.

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 6 (sześć) 1 (jeden) 0 (zero) PRZYJĘTO

Podjęcie uchwały jak ma wyglądać akcja szkoleniowa w wakacje. Uchwała nr 2/04/05/2017 
stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego protokółu. 

Punkt  7.  Prezes  Marek  Zalewski  przekazał  sprawę  do  zreferowania  dyrektorowi  biura.  Rafał
Wereszczaka  poinformował,  że  w  dniu  7  kwietnia  2017  r.  Klub  KSS  Andromeda  Warszawa
przekazał do wniosku kopię z rejestru KRS, co było warunkiem do przyjęcia w poczet członków
MOZTS ww. klubu.

Wobec braku głosów w dyskusji Marek Zalewski poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały o
bezwarunkowym przyjęciu Klubu KSS Andromeda Warszawa w poczet Członków MOZTS.

Wyniki głosowania: 
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7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Uchwała nr 3/04/06 w sprawie bezwarunkowego przyjęcia w poczet członków MOZTS Klubu KSS 
Andromeda Warszawa stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.  

Punkt 8. We wprowadzeniu prezes Marek Zalewski stwierdził, że jest to najrzetelniej sporządzony 
bilans w ostatnich latach o czym świadczą mniejsze kwoty w pozycjach „pozostałe”. Również 
najrzetelniej odzwierciedla sytuację finansową Związku, zostało ujęte w nim pokrycie zobowiązań 
pozostających poza bilansami lat poprzednich i końcowy wynik został urealniony. Według 
obecnego stanu wiedzy, nie ma więcej pozabilansowych zaległości poza tymi, o których była mowa
podczas wcześniejszych posiedzeń Zarządu.

Na pytania szczegółowe dotyczące Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat, zadane przez Grzegorza 
Bor, Kazimierza Łaszczyńskiego oraz Pawła Szelińskiego odpowiadał, na prośbę prezesa, dyrektor 
biura, wyjaśniając min. skrót RWM – Reprezentacja Województwa Mazowieckiego i potwierdzając 
fakt braku wpłat za licencje sędziowskie. Wyjaśnił, że wobec braku szczegółowych regulacji i 
systemu licencji dla sędziów mazowieckich składki za sezon 2016/2017 nie zostały pobrane, ale są 
prowadzone działania we współpracy z Kolegium Sędziów celem wypracowania systemu 
pozwalającego na ściągnięcie składek. W trakcie opracowania jest system licencyjny, a wśród 
propozycji zmian do Regulaminu Rozgrywek na nowy sezon jest wprowadzenie rozdziału 
dotyczącego składek sędziowskich. 

Wobec braku uwag do przedstawionego Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat, a także dalszych
głosów w dyskusji Marek Zalewski poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały o zatwierdzeniu
części finansowej sprawozdania Zarządu. 



Wyniki głosowania. 

UPRAWNIONYCH
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GŁOSY
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GŁOSY 
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GŁOSY
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GŁOSY 
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WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Uchwała nr 04/04/05/2017 Zarządu MOZTS w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Zarządu MOZTS za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., 
składającego się z Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 

Punkt 9. Po zagajeniu i zaproszeniu do dyskusji, wobec braku uwag i głosów Marek Zalewski 
poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały o przyjęciu sprawozdania Zarządu za rok 2016.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH
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WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Uchwała nr 05/04/05/2017 Zarządu MOZTS w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 
MOZTS za rok 2016 r., stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Punkt 10. W toku dyskusji Zarząd uzgodnił termin Sprawozdawczego Walnego Zebrania 
Delegatów MOZTS na dzień 26 czerwca na godzinę 17.00 – pierwszy termin, 17.30 – drugi termin. 
Nie wniesiono uwag do projektu Uchwały w sprawie zwołania SWZD MOZTS. W związku z 
powyższym Marek Zalewski poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały. 

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Uchwała nr 06/04/05/2017 Zarządu MOZTS w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 
zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu. 

Punkt 11. Wydział Rozgrywek reprezentował Marek Romkowski, prowadzący rozgrywki 
drużynowe. W pierwszej kolejności omówił sprawy bieżące, zwrócił uwagę, że na późne 
zakończenie sezonu rozgrywek ligowych w związku z terminem baraży o I ligę Victorii Płock (11 i 
17 czerwca). Do tego czasu nie będzie wiadomo, kto zagra w dodatkowym turnieju barażowym o 
utrzymanie się w II lidze. 

Następnie Marek Romkowski przeszedł do omówienia proponowanych zmian w Regulaminie 
Rozgrywek, dotyczących rozgrywek drużynowych. Zwrócił uwagę, że przed wprowadzaniem 
jakichkolwiek zmian należy się zastanowić nad celem do osiągnięcia. Rozegranie dwóch pełnych 
rund (każdy z każdym, mecz i rewanż) jest możliwe jedynie w przypadku zmniejszenia liczby 
zespołów w danej klasie (grupie) rozgrywkowej do 10 zespołów. W przypadku 12 zespołów 
należałoby rozpoczynać rozgrywki tydzień wcześniej, w ostatnią niedzielę września. O tym należy 
pamiętać przy rezygnacji z fazy play-off. 



 
W tym momencie głos w dyskusji zabrali kolejno Ryszard Ciszewski oraz Marcin Kusiński 
przedstawiając stanowiska za rezygnacją z fazy play-off.  Konkluzją dyskusji była propozycja  
Ryszarda Ciszewskiego przegłosowania systemów gry każdy z każdym bez podziału na grupy 
spadkowe i awansowe w przypadku gdy w danej grupie rozgrywkowej jest do 10 zespołów, 
systemem z podziałem na grupy awansowe i spadkowe, kiedy zespołów jest 12, przy jednoczesnej 
rezygnacji z fazy play-off we wszystkich ligach.

Marek Zalewski poddał propozycję pod głosowanie jawne.

Wyniki głosowania:
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7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Nowy zapis w Regulaminie został przyjęty. 

W tym momencie przewodniczący zebrania, prezes Zarządu, Marek Zalewski zaproponował 
wstrzymanie dyskusji i głosowań nad dalszymi propozycjami zmian w regulaminie i przejście do 
punktu 14. po realizacji, którego obrady powróciłyby do miejsca przerwania. Propozycja została 
przyjęta przez aklamację.

Punkt 14. W sprawach różnych zabrał głos Marek Zalewski. Poinformował zebranych o podpisaniu
umowy sponsoringowej z Piekarnią Nadarzyn, reprezentowaną przez p. Katarzynę Matysiak. 
Sponsor objął patronatem kategorię skrzat, zobowiązując się do przekazania do związku kwot 
równych kosztom zakupu sześciu okładzin na nagrody w kategorii skrzat w turniejach do końca 
sezonu (dwa turnieje). Jednocześnie sponsor z własnej inicjatywy dostarczył na pierwszy turniej 
dwieście ciastek na poczęstunek dla wszystkich obecnych na turnieju i taką samą liczbę zamierza 
przygotować na drugi turniej mistrzowski.  Marek Zalewski poinformował, że sponsor jest gotowy 
do kontynuacji współpracy ze związkiem w następnym sezonie, a także do objęcia patronatem 
kategorii żak. 

Następnie Marek Zalewski przeszedł do analizy ofert na piłeczki dla Związku na sezon 2017/2018. 
Związek na ten moment dysponuje trzema ofertami – Andro, Gassport, Modest (oferta z września 
2016 r.), a także zaproszeniem prezesa Polskiego Związku Tenisa Stołowego do skorzystania z 
oferty, jaka zostanie rozważona dla wszystkich okręgowych związków tenisa stołowego. 
Jednocześnie przekazał informację, że już niektóre związki zawarły porozumienia z dostawcami 
piłeczek i wiadomo, że nie uda się włączyć do projektu PZTS wszystkich związków okręgowych w 
Polsce. 

O ocenę jakości piłek został poproszony wiceprezes ds sportowych Marcin Kusiński. Stwierdził, że 
na chwilę obecną wg jego oceny zdecydowanie najlepszymi jakościowo są piłeczki Hanno, którymi
rozegrano wszystkie zawody MOZTS w sezonie 2016/2017. Jednak zastrzegł, że ponieważ jego 
klub ma podpisaną umową z firmą Butterfly nie może się wypowiadać na temat jakości innych 
piłeczek. 

W toku dyskusji Zarząd wypracował stanowisko by ogłosić otwarty konkurs na sponsora 
sprzętowego Związku w zakresie piłeczek na sezon 2017/2018 i zobowiązać do przeprowadzenia 
konkursu ofert prezesa Zarządu. 

Marek Zalewski poddał propozycję pod głosowanie jawne. 



Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Następnie rozpoczęła się dyskusja w temacie prośby rodzica Łukasza Sokołowskiego o 
dofinansowanie startu zawodnika w zawodach międzynarodowych we Władysławowie. Zawodnik 
Łukasz Sokołowski okazał się pierwszym rezerwowym z listy finansowanej z PZTS (siódmy w 
kolejności) i finansowania tego na chwilę obecną nie otrzymał. 

Głosy w dyskusji zabierali Marcin Kusiński, Paweł Szeliński i Marek Zalewski. 

W toku dyskusji zarząd wypracował stanowisko aby MOZTS za pośrednictwem prezesa Zarządu 
wystąpił do PZTS z pismem o zwolnienie zawodnika z opłaty wpisowego. 

Marek Zalewski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie powyższego stanowiska. 

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Stanowisko zostało przyjęte i prezes zobowiązany do wystąpienia z odpowiednim pismem do 
Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

W tym momencie o głos doradczy poprosiła doradca prezesa Zarządu, delegat MOZTS na Walne 
Zebranie PZTS pani Barbara Kowalska. Streszczenie wystąpienia: Chciałam wyrazić wielkie 
uznanie dla prezesa Zalewskiego, który natychmiast reaguje na wszelkie pojawiające się 
możliwości dla związku. Wielu rzeczy nie jest jednak w stanie załatwić w tym sezonie, ale w 
przyszłym mamy zapewnienia o tzw. otwartej furtce w kwestiach, których nie udało się załatwić 
teraz. Od dwóch lat walczę od dotację dla PZTS z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest taka 
możliwość otrzymania nawet kilku milionów złotych, ale polskie związki nie składały o te 
pieniądze wniosków. Taki wniosek udało mi się opracować po raz drugi, przy dużej pomocy 
zaangażowanych osób. Poprzedni wniosek został zablokowany w PZTS. W tym roku potrzebne 
było współdziałanie PZTS w zakresie podpisania i ostemplowania wniosku oraz złożenia go w 
PKOl. Prosiłam o to od stycznia i do dziś nie wiem, czy wniosek, którym mieli zająć się panowie 
Przybyłowicz i Jagiełowicz został złożony, czy nie. Poproszony przeze o uzyskanie informacji od 
wspomnianych pan Marek Zalewski, członek Zarządu PZTS, również takiej informacji nie uzyskał. 
Mamy natomiast informację, że konkurs został rozstrzygnięty, najmniej – 20 tys. złotych uzyskał 
projekt alpinistyczny, najwięcej – 5 milionów złotych uzyskała lekkoatletyka. Według mojej oceny 
tenis stołowy mógł uzyskać nawet do 2 milionów złotych. Tenis stołowy jest doceniany w PKOl. 
Komisja Sportu Kobiet przyznała niedawno specjalne nagrody i z czworga laureatów dwoje to byli 
przedstawiciele tenisa stołowego, pani Elżbieta Madejska oraz pan Zbigniew Nęcek. 

Następnie Marek Zalewski zaproponował przejście do punktu 13. informacji Komisji Rewizyjnej. 
Propozycja została przyjęta przez aklamację.

Punkt 13. Sekretarz Komisji Rewizyjnej MOZTS Andrzej Brodzki poinformował, że Komisja 
prowadzi swoją pracę na bieżąco monitorując działania zarządu, obserwując organizację turniejów 



indywidualnych oraz rozgrywki drużynowe. Pozytywnie ocenia prowadzenie spraw związku. 
Zauważa jednak brak wykorzystanie potencjału członków Zarządu, w szczególności wiceprezesa ds
finansowych p. Kazimierza Łaszczyńskiego. Przed Walnym Zebraniem Delegatów MOZTS 
Komisja Rewizyjna przeprowadzi kontrolę całościową działań Związku. 

W tym momencie wiceprezes ds sportowych Marcin Kusiński poprosił o informację na temat 
stołów znajdujących się obecnie w dyspozycji Związku. 

Na pytanie zgodził się odpowiedzieć przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Bor.

W tej chwili MOZTS posiada w dyspozycji 10 stołów andro, które znajdują się w Wyszogrodzie 
wraz z ośmioma stolikami sędziowskimi, 8 numeratorami, 8 siatkami, 120 płotkami i stojakami na 
ręczniki (16 w różnym stanie). Jeden stół andro znajduje się w Nadarzynie wraz z 20 płotkami. 
Cztery stoły andro z kompletnym wyposażeniem są w Siedlcach, trzy stoły andro z pełnym 
osprzętem są w Jeżewie. Razem w dyspozycji MOZTS znajduje się 18 stołów. Stoły te zostały 
przekazane z PZTS po turniejach międzynarodowych, na cele których MOZTS przechowywał je 
przez jeden sezon, bez prawa użytkowania.

W tym momencie wywiązała się dyskusja nad możliwościami otrzymania stołów od Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego. 

Podpisana została umowa z firmą TIBHAR na dostawę 20 stołów na turniej we Władysławowie. 
Stoły, które były tam do dyspozycji mają zostać rozdysponowane na związki okręgowe – 
poinformował prezes Marek Zalewski.  

W tym momencie wywiązała się dyskusja z udziałem pp. Marcina Kusińskiego, Pawła 
Szelińskiego, Ryszarda Ciszewskiego i Marka Zalewskiego na temat sposobu pozyskiwania stołów 
dla klubów i związku.  

Na koniec dyskusji prezes Marek Zalewski przeprosił zebranych i opuścił posiedzenie Zarządu, 
przekazując prowadzenie obrad Marcinowi Kusińskiemu. 

Marcin Kusiński poprosił zebranych o powrót do realizacji punktu 11 a i przegłosowania 
wypracowanych rekomendacji zmian w Regulaminie Rozgrywek.

- podniesienie opłat za uczestnictwo w turniejach indywidualnych o 5 zł za każdego uczestnika

Propozycję zreferował dyrektor biura Rafał Wereszczaka wyjaśniając, że obecnie związek ponosi 
duże straty na organizacji turniejów wojewódzkich, zmniejszyły się dotacje otrzymywane przez 
Związek na ten cel. Większość klubów płaci natomiast za uczestnictwo korzystając ze środków 
przekazywanych im przez samorządy i jest to bardzo transparentna opłata. Podniesienie opłat nie 
spowoduje, że zwrócą się koszty turniejów, zmniejszeniu ulegną jednak straty Związku z tego 
tytułu. 

W dyskusji nad propozycją głos zabrał Ryszard Ciszewski apelując o promowanie klubów, które 
przywożą na turnieje największą liczbę zawodników. W toku dyskusji przez aklamację przyjęto 
rozszerzenie propozycji o zapis zwalniający z opłaty za uczestnictwo 11 i każdego następnego 
uczestnika z tego samego klubu klubu z jednej kategorii wiekowej.

W tym miejscu zabrał głos Paweł Szeliński wnioskując by podnosząc opłaty za uczestnictwo w 
turniejach wojewódzkich, zwiększyć też ich atrakcyjność, poprzez np. proponowanie pakietów 
startowych zawodnikom, czy transmisje internetowe.



W tym momencie Marcin Kusiński zarządził głosowanie jawne nad  przyjęciem zmodyfikowanej 
propozycji.

Wynik głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

- podniesienie opłaty wpisowego do rozgrywek ligowych MOZTS o 50 złotych dla wszystkich klas 
rozgrywkowych, a co za tym idzie, opłat za przejęcie zespołu.

Wynik zarządzonego przez prowadzącego obrady głosowania jawnego nad propozycją:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

6 (sześciu) 6 (sześć) 4 (cztery) 1 (jeden) 1 (jeden) PRZYJĘTO

- zmiana systemu opłat za wprowadzanie danych do serwisu ligowego, zamiast kwoty 150 zł od 
klubu, kwota 100 zł za wprowadzanie przez cały sezon wyników jednego zespołu.

Propozycję zreferowali prowadzący rozgrywki drużynowe Marek Romkowski i dyrektor biura 
Rafał Wereszczaka, wyjaśniając min., że obecnie system jest dziurawy. Obecna kwota 150 zł dla 
jednego klubu to być może za dużo. W minionym sezonie na tę opłatę zdecydował się tylko jeden 
klub, który miał 7 zespołów w rozgrywkach. Stąd propozycja zmniejszenia wysokości opłaty i 
uściślenia, że jest to kwota za wprowadzanie danych jednego zespołu. 

Wynik głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

- podniesienie wpisowego do Drużynowego Pucharu Polski do 100 zł od zespołu

Wynik głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

- propozycja ujednolicenia wysokości kar

W toku dyskusji zebrani doszli do porozumienia, że ze zmianami w tym zakresie należy poczekać 
do czasu przyjęcia nadrzędnego Regulaminu Rozgrywek PZTS, tak aby nie było rozbieżności w 
regulaminach zwłaszcza wobec zapowiedzi nadzoru WR PZTS nad rozgrywkami niższych lig. 

Podobnie zebrani zadecydowali przez aklamację o odłożeniu dyskusji nad przyjęciem 
proponowanych rozwiązań – dopuszczeniem do indywidualnych rozgrywek wojewódzkich 



zawodników nie posiadających obywatelstwa polskiego ale z kartą pobytu lub Kartą Polaka; 
wprowadzenia okienka transferowego dla niższych lig, z którego mogliby korzystać jedynie 
zawodnicy, którzy w rozgrywkach ligowych danego sezonu nie reprezentowali żadnego klubu na 
żadnym szczeblu rozgrywek.

Prowadzący rozgrywki drużynowe wystąpił w tym miejscu z kolejnymi propozycjami 
regulaminowymi dotyczącymi spraw porządkowych, tj.:

- zobowiązania klubów pod rygorem finansowym do informowania związku o każdej zmianie 
danych ze zgłoszenia do rozgrywek, a w szczególności danych kontaktowych

- zobowiązania klubów do przesyłania wraz ze zgłoszeniem potwierdzenia wniesienia opłaty 
wpisowego do ligi

- zwiększeniu konsekwencji poprzez wprowadzenie ograniczeń dla klubów wycofujących drużyny 
w trakcie sezonu

- doprecyzowanie przepisu dotyczącego piłeczek używanych w rozgrywkach ligowych

Po szczegółowym przedstawieniu i uzasadnieniu zmian przez prowadzącego rozgrywki drużynowe,
przewodniczący poddał ww. propozycje pod jedno wspólne jawne głosowanie, przy aklamacji 
zebranych.

Wyniki głosowania

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

 
Następnie przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie propozycje dotyczące rozgrywek 
indywidualnych:

- zmiany zasad losowania WTK/IMW: rezygnacja z losowania na rzecz rozstawienia wg aktualnego
rankingu, losowania przeprowadzane tylko w przypadku zawodników z taką samą liczbą punktów i 
pozycją w rankingu

Wynik głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

- zmiany nazewnictwa WTK na Grand Prix Mazowsza od 1 stycznia 2018 r. z zachowaniem 
numeracji

Wynik głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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



- zmiany systemów rozgrywania WTK w przypadku liczby uczestników mniejszej niż 32 na system
do dwóch porażek z jednym przejściem na lewą stronę, półfinały są półfinałami

Wynik głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

- zmiany systemu rozgrywania indywidualnych mistrzostw województwa w kategorii skrzat i 
kategorii żak na system do dwóch porażek z rozgrywek WTK

Wynik głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

- zmiany punktacji turniejów wojewódzkich w kategorii skrzat, przyznającej punkty za miejsca 
poniżej 32.

Wynik głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

Następnie wywiązała się dyskusja z udziałem Grzegorza Bor, członka Kolegium Sędziów i 
dyrektora biura Rafała Wereszczaki na temat propozycji dodania do regulaminu rozdziału „Sprawy 
sędziowskie”. Dyrektor biura przedstawił przebieg rozmów w tym zakresie z Przewodniczącym 
Kolegium Sędziów Krystianem Kilarem. Grzegorz Bor nie wniósł zastrzeżeń do propozycji 
wypracowanej przez biuro z Kolegium Sędziów.

W tym momencie prowadzący zebranie Marcin Kusiński zarządził głosowanie nad ww. propozycją.

Wynik głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

W tym momencie przewodniczący obrad Marcin Kusiński zaproponował przesunięcie głosowań 
nad kolejnymi propozycjami zmian na następne posiedzenie, bądź w przypadku kilku propozycji 
dalsze ich dopracowanie.

W pierwszej grupie chodziło o propozycje zapisania w regulaminie kolejności gry w grupach 
Round Robin, w drugiej grupie propozycji rozróżnienia Eliminacji Wojewódzkich do IMP i IMW, a 
następnie rozgrywania IMW oraz DMW w kategoriach Senior Młodzieżowiec, junior Kadet i 
młodzik w innych terminach niż turnieje eliminacyjne do MP 



Propozycja prowadzącego obrady została przyjęta przez aklamację.

Na tym, wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący zebrania Marcin Kusiński zamknął 
posiedzenie.

Podpisy:

Protokołował:

Paweł Szeliński

Przewodniczyli:

Marek Zalewski

Marcin Kusiński 


