Warszawa, 28 lutego 2017 r.

Protokół
z 3. wyjazdowego posiedzenia Zarządu
Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
Warszawa, 25 stycznia 2017 r.
W posiedzeniu uczestniczyli: Marek Zalewski, Marcin Kusiński, Dariusz Kostrzewa, Kazimierz
Łaszczyński, Sylwester Małecki, Andrzej Nadrowski, Cezary Walichnowski – członkowie Zarządu,
Grzegorz Bor, Andrzej Brodzki, Michał Lengiewicz – członkowie Komisji Rewizyjnej. Marek
Romkowski, Artur Kozak – członkowie Wydziału Rozgrywek, Rafał Wereszczaka – dyrektor Biura
Zarządu, Barbara Kowalska – zaproszony gość. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
Protokołu.
Punkt 1. Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Marek Zalewski witając przybyłych. Z powodu
braku obecności sekretarza zarządu zaproponował by obrady były protokołowane przez dyrektora
biura. Propozycja została przyjęta przez aklamację.
Punkt 2. Prezes Marek Zalewski zaproponował dodanie do porządku obrad nowej pozycji, po
punkcie 3. – omówienie sytuacji w Polskim Związku Tenisa Stołowego. Zarząd przyjął propozycja
i uzupełniony porządek przez aklamację. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Punkt 3. Nie wniesiono uwag do protokołu z 2. Wyjazdowego Posiedzenia Zarządu. Przyjęcie
protokołu w proponowanym kształcie (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) zostało poddane
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

Punkt 4. (dodany). Prezes Marek Zalewski omówił sytuację w Polskim Związku Tenisa Stołowego.

17 stycznia dotychczasowy Prezes Zarządu PZTS został odwołany z powodu pojawienia się
podejrzeń o niegospodarność i narażanie związku na straty. Niegospodarność miała dotyczyć
przetargu na sprzęt. Przed zakończeniem przetargu były prezes dokonał samodzielnie wyboru
firmy, która nie złożyła swojej oferty. Następnie został wykonany przelew do tej firmy. Sytuacja ta
była bezpośrednim powodem odwołania prezesa. Następnie okazało się, prezes dokonał zakupu dla
PZTS okładzin od firmy członka Komisji Rewizyjnej Związku w zawyżonych cenach, po
podpisaniu umowy z wolnej ręki bez wiedzy pozostałych członków zarządu. Okładzin tych nie ma
na stanie magazynu PZTS. Decyzja o odwołaniu prezesa została podjęta przy ośmiu głosach za i
jednym wstrzymującym się. 20 styczna zebrała się Komisja Rewizyjna celem przebadania spraw
zamówień. Tam prezes zaprezentował dokumenty, których wcześniej nie było w dokumentacji
związku. Członkowie Zarządu PZTS zwrócili się do Ministerstwa o przedstawienie wykładni
prawnej, czy byli władni odwołać Prezesa i taką interpretację prawną otrzymali. Zarząd PZTS
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zamierza powiadomić prokuraturę o działaniach byłego już Prezesa Zarządu PZTS.
W tym miejscu Marcin Kusiński zadał tu pytanie: co dalej?
Marek Zalewski: – Zarząd PZTS zbiera się 30 stycznia, kiedy najprawdopodobniej spośród swoich
członków, zgodnie ze Statutem, wybierze nowego Prezesa Zarządu PZTS.
W czasie referowania punktu 4. na salę obrad przybył Sekretarz Zarządu Paweł Szeliński
Punkt 5. (pierwotnie punkt 4.). Nie wniesiono żadnych uwag dotyczących decyzji Prezesa
Zarządu podjętych w okresie od poprzedniego posiedzenia Zarządu. Prezes Zarządu zaproponował
głosowanie nad zatwierdzeniem wszystkich decyzji w jednym bloku (en bloc), co zostało przyjęte
przez aklamację.
Następnie przystąpiono do głosowania przyjęcia uchwały nr 1/03/01/2017 zatwierdzającej decyzje
Prezesa Zarządu podjęte w okresie od poprzedniego Posiedzenia Zarządu (Uchwała stanowi
załącznik numer 4 do niniejszego protokołu. Wyniki głosowania:
UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY
PRZECIW

WYNIK

8 (ośmiu)

8 (osiem)

8 (osiem)

0 (zero)

0 (zero)

PRZYJĘTO

Punkt 6. (pierwotnie punkt 5.). Prezes Marek Zalewski przedstawił pismo z KS Puznówka 1996 z
prośbą o wystąpienie z pocztu członków i zwolnienie klubu z opłacenia składki członkowskiej za
rok 2016 uzasadnionego brakiem startów w nowym sezonie zawodniczek/zawodników klubu.
Prezes pozytywnie zarekomendował przyjęcie uchwały nr 2/03/01/2017 (Uchwała stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Następnie projekt uchwały poddano pod głosowanie jawne. Wyniki głosowania:
UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY
PRZECIW

WYNIK

8 (ośmiu)

8 (osiem)

8 (osiem)

0 (zero)

0 (zero)

PRZYJĘTO

Punkt 7. (pierwotnie punkt 6.). Prezes Zarządu Marek Zalewski poinformował co następuje:
- w sprawie rejestracji w KRS trwa oczekiwanie na odpowiedź Sądu Rejestrowego na złożony we
wrześniu wniosek
- w ostatnich dniach grudnia bank Pekao SA prowadzący rachunek Związku uruchomił pełen dostęp
do rachunku obecnemu Zarządowi. Jednocześnie nastąpiło cofnięcie wszystkich dotychczasowych
uprawnień osobom związanym z Zarządem poprzedniej kadencji. Obecnie dostęp do konta i
możliwość dokonywania operacji mają Prezes Zarządu Marek Zalewski oraz Członek Zarządu
Cezary Walichnowski. Uprawnienia polegające na podglądzie konta i możliwość przygotowywania
operacji bankowych do zatwierdzenia przez członków Zarządu posiada dyrektor biura zarządu
Rafał Wereszczaka.
Prezes Marek Zalewski zaapelował do członków Zarządu by zgłosili się celem przydzielenia im
uprawnień do zatwierdzania operacji, gdyż jest to uciążliwa czynność i warto mieć w tym zakresie
pewną elastyczność i rezerwę.
Niestety tak późne przejęcie kontroli nad kontem skutkowało brakiem informacji o płatnościach ze
strony klubów oraz poślizgami w płatnościach wobec usługodawców Mazowieckiego Okręgowego
Związku Tenisa Stołowego. Obecnie trwają analizy operacji. Możliwa jest bieżąca kontrola
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przepływów finansowych, jak również dokonywanie płatności na bieżąco. Obecnie na koncie
MOZTS znajduje się około 30 tysięcy złotych, z czego cześć stanowią niewykorzystane środki z
dotacji, które Związek będzie musiał zwrócić.
- Wiceprezes ds. Finansowych Zarządu MOZTS poprzedniej kadencji, a jednocześnie Prezes spółki
Wadwicz, która udostępnia swojej siedziby na siedzibę MOZTS monituje o zapłacenie należności
za prowadzenie ksiąg rachunkowych Związku za rok 2015 i 2016, za wynajem lokalu oraz za
katering podczas Sprawozdawczo Wyborczego Zebrania Delegatów MOZTS. Cześć płatności
została już dokonana, co do pozostałych trwają uzgodnienia co do terminów.
W tym miejscu wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali Kazimierz Łaszczyński, Cezary
Walichnowski, Marcin Kusiński. Konkluzją dyskusji było wniosek o uzyskanie wyjaśnień na
piśmie od poprzedniego Zarządu, z jakich powodów powstały ww. zaległości. Dlaczego nie były
regulowane na bieżąco.
Prezes Marek Zalewski wyjaśnił, że z dotychczasowych wypowiedzi ze strony Zarządu poprzedniej
kadencji wynika, że ówcześni decydenci liczyli na rozliczenie księgowości w ramach dotacji
ministerialnej, która nie przyszła dla Związku a zobowiązanie pozostało.
W kwestii opłat za wynajem lokalu wypowiedział się Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
poprzedniej kadencji – Rafał Wereszczaka, stwierdzając, że podczas pierwszej kontroli Komisji
Rewizyjnej wśród zaleceń pokontrolnych było podpisanie umowy o wynajem pomieszczeń na
siedzibę Związku, gdyż sprawa ta na początku kadencji nie była uregulowana.
Prezes Marek Zalewski przeszedł do kolejnego podpunktu, tj. kwestii siedziby związku. Tutaj głos
zabrał Sylwester Małecki, który oświadczył, że jest deklaracja Unii Związków Sportowych
Warszawy i Województwa Mazowieckiego o udostępnieniu pomieszczeń na siedzibę związku.
Marek Zalewski zadeklarował, że wiążące rozmowy można będzie przeprowadzić z Unią po
uzyskaniu wpisu do KRS. Złożenie do Sądu wniosku o kolejną zmianę mogłoby sprawić, że
przedłużający się proces rejestracji uległby dalszemu przedłużeniu. Na tym Marek Zalewski
zakończył informację. Informacja została przyjęta bez przez aklamację.
Punkt 8. (pierwotnie punkt 7). Informacja dyrektora Biura Zarządu o prowadzonych sprawach.
Dyrektor Biura Zarządu Rafał Wereszczaka poinformował o uruchomieniu z początkiem roku
profilu „MZTS” na portalu społecznościowych Facebook. Start można ocenić na dobry profil
zyskał pierwsze sto tzw. lajków i cieszy się zainteresowaniem. Dyrektor zaapelował do członków
zarządu o „lajkowanie” profilu, pojawiających się informacji, umieszczanie komentarzy,
zapraszanie znajomych do polubienia. Obecnie wielu reklamodawców, potencjalnych sponsorów
zwraca uwagę na istnienie i funkcjonowanie profilów na portalach społecznościowych.
Drugą z nowych inicjatyw było uruchomienie „wirtualnego biura prasowego” z inicjatywy Prezesa
Zarządu. Pilotażowo przed i po turniejach wysyłane do redakcji prasowych i portali internetowych
działających w okolicach miejsca rozgrywania turnieju wysyłane są zdjęcia i informacje prasowe
(zapowiedź i relacja). Pierwsze takie akcje spotkały się dużym oddźwiękiem. Przygotowanie
materiałów i wysyłka to dodatkowy koszt 200 zł brutto za turniej.
Punkt 9. (pierwotnie punkt 8.). Powołanie Społecznego Doradcy Prezesa Zarządu. Przed
rozpoczęciem referowania punktu do obrad dołączył Piotr Napiórkowski. Koncepcję powołania
Społecznego Doradcy Prezesa Zarządu oraz projekt uchwały w tej sprawie omówił Prezes Zarządu
Marek Zalewski. Następnie oddał głos kandydatce – zaproszonej na posiedzenie Barbarze
Kowalskiej, która pokrótce zrelacjonowała swoje dotychczasowe działania na rzecz tenisa
stołowego. Inicjatywę powołania doradcy pozytywnie ocenili zabierając głos Kazimierz
Łaszczyński oraz Marcin Kusiński. Marcin Kusiński podkreślił, że nie zawsze członkowie zarządu,
będący jednocześnie trenerami, mają czas by uczestniczyć w często organizowanych w Warszawie
szkoleniach dotyczących pozyskiwania środków dla klubów, czy stowarzyszeń sportowych. Dzięki
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aktywności na takich szkoleniach często udaje się pozyskać więcej środków. Związek musi być
aktywny, a osoba doradcy może się okazać bardzo pomocna w tym zakresie. Pani Barbara
Kowalska zobowiązała się za sporządzania notatek z takich szkoleń i przekazywania do Biura
Zarządu celem zainteresowania tematami klubów i środowiska tenisa stołowego.
Na koniec dyskusji Prezes Zarządu zaproponował przejście do głosowania, najpierw nad uchwałą o
utworzeniu funkcji Społecznego Doradcy Prezesa Zarządu, a następnie nad uchwałą o powołaniu
Barbary Kowalskiej na to stanowisko.
Wyniki głosowania nad uchwałą o utworzeniu funkcji Społecznego Doradcy Prezesa Zarządu
MOZTS:
UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY
PRZECIW

WYNIK

9 (dziewięciu)

9 (dziewięć)

9 (dziewięć)

0 (zero)

0 (zero)

PRZYJĘTO

Następnie poprzez aklamację obecni zaakceptowali głosowanie w trybie jawnym uchwały o
powołaniu p. Barbary Kowalskiej na funkcję Społecznego Doradcy Prezesa Zarządu MOZTS.
Wyniki głosowania jawnego:
UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY
PRZECIW

WYNIK

9 (dziewięciu)

9 (dziewięć)

9 (dziewięć)

0 (zero)

0 (zero)

PRZYJĘTO

Tym samym p. Barbara Kowalska została powołana na funkcję Społecznego Doradcy Prezesa
Zarządu MOZTS.
Podjęte uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do niniejszego protokołu.
Punkt 10. (pierwotnie punkt 9.). Wszyscy obecni zapoznali się z zestawieniami ofert
przygotowanymi przez Biuro Zarządu. Dyrektor Biura Zarządu wyczerpująco (brak pytań)
zreferował przesłanki do wystawienia rekomendacji. Następnie odbyło się głosowanie nad
przyjęciem uchwały w proponowanym kształcie.
Wyniki głosowania:
UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY
PRZECIW

WYNIK

9 (dziewięciu)

9 (dziewięć)

9 (dziewięć)

0 (zero)

0 (zero)

PRZYJĘTO

Uchwała nr 05/03/01/2017 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Punkt 11. (pierwotnie punkt 10.). Sprawy szkoleniowe zreferował Wiceprezes ds. Szkoleniowych
Marcin Kusiński. Pozytywnie ocenił Obóz Kadry Wojewódzkiej Młodzików i Konsultacje
Szkoleniowej kategorii skrzat, które odbyły się po raz pierwszy w historii Związku. W obozie
wzięło udział 13 osób. Standardowo treningi prowadzone były dwa razy dziennie przez trenerów
Zbigniewa Grześlaka i Piotra Napiórkowskiego na zmianę z Marcinem Kusińskim. Dla chętnych
odbywał się trzeci trening wieczorny. Dla osób, które zdecydowały się na nocleg, organizowano
wieczorne wyjścia na basen. Obóz zakończono turniejem w Sylwestra, na koniec rozdano
uczestnikom okolicznościowe koszulki.
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W konsultacjach dla kategorii skrzat wzięły udział trzy dziewczynki i siedmiu chłopców.
Akcja szkoleniowa zbilansowała się pod względem finansowym. Koszty pobytu sfinansowali
rodzice. Związek pokrył koszty zatrudnienia trenerów.
Marcin Kusiński: Należą się podziękowania Zbigniewowi Grześlakowi, który był z dziećmi
praktycznie cały czas, a także Pawłowi Szelińskiemu, który czuwał nad finansami szkolenia, by nie
było ono za drogie dla rodziców i dla Związku. Generalnie jestem przeciwny akcjom szkoleniowym
za które płacą rodzice. Koszt około 500-600 zł za uczestnika powinien pokrywać Związek.
Marek Zalewski: Na dziś dzień Związek nie posiada funduszy w takiej wielkości by móc
finansować szkolenia i konsultacje. Mimo to udało nam się wygospodarować fundusze na opłacenie
trenerów. Przed wakacjami powinny się pojawić pieniądze na szkolenie pochodzące z konkursu o
dotację. Wówczas będą organizowane kolejne akcje szkoleniowe.
Po tej wymianie zdań rozpoczęła się dyskusja na temat feryjnej akcji szkoleniowej. Głos zabierali
Kazimierz Łaszczyński, Andrzej Nadrowski, Marcin Kusiński, Piotr Napiórkowski, Cezary
Walichnowski i Marek Zalewski. Zebrani doszli do konkluzji, że brakuje czasu na zorganizowanie
w ferie obozu. Jedyną możliwą do zrealizowania akcją byłyby tzw. satelitarne konsultacje,
polegające na umożliwieniu zawodnikom z kadr wojewódzkich udziału w treningach w różnych
klubach. Marcin Kusiński oraz Paweł Szeliński zobowiązali się w ciągu najbliższych dni
zorientować się w możliwościach klubów zapewnienia takich treningów oraz, w zależności od
efektów rozmów z klubami, do zorganizowania takich „latających” konsultacji.
Informację Wiceprezesa Zarządu ds Szkoleniowych przyjęto przez aklamację.
Następnie Marcin Kusiński przedstawił sytuację dotyczącą konieczności potwierdzenia osoby
Koordynatora Kadr Wojewódzkich oraz uaktualnienia składu kadr. Poprosił zebranych o podjęcie
uchwały w tej sprawie.
Zebrani podzieli argumenty Wiceprezesa ds. Sportowych. Marek Zalewski postawił wniosek o
przegłosowanie uchwały w proponowanym kształcie. Poprzez aklamację przyjęto jawny tryb
głosowania.
Wyniki głosowania:
UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY
PRZECIW

WYNIK

9 (dziewięciu)

9 (dziewięć)

9 (dziewięć)

0 (zero)

0 (zero)

PRZYJĘTO

Uchwała nr 06/03/01/2017 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Po głosowaniu salę obrad opuścił Prezes Zarządu Marek Zalewski usprawiedliwiając swoje wyjście
niepodziewanymi pilnymi sprawami rodzinnymi. Zaproponował by Przewodniczącym Obrad w
dalszej części posiedzenia został Marcin Kusiński. Marcin Kusiński wyraził zgodę. Obecni
zaakceptowali zmianę prowadzącego obrady poprzez aklamację. W tym momencie powrócono do
realizacji porządku obrad.
Punkt 12. (pierwotnie punkt 11.). Odwołanie KS Wąsewo od decyzji Wydziału Rozgrywek
(Komunikat WR nr 105/2016). Sytuację zreferował Prowadzący Rozgrywki Drużynowe Marek
Romkowski.
W dyskusji nad uwzględnieniem bądź odrzuceniem odwołania brali udział: Kazimierz Łaszczyński,
Marcin Kusiński, Grzegorz Bor (z głosem doradczym). Zebrani nie znaleźli uchybień przy
podejmowaniu decyzji przez Wydział Rozgrywek, które stanowiłyby podstawę uwzględnienia
odwołania. Wydział Rozgrywek nie znalazł przesłanek do „administracyjnego” przełożenia meczu,
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a tylko takie mogło nastąpić w przypadku braku woli jednej ze stron. Wniosek o głosowanie
uchwały o odrzuceniu odwołania KS Wąsewo złożył przewodniczący obrad Marcin Kusiński.
Wyniki głosowania:
UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY
PRZECIW

WYNIK

8 (ośmiu)

8 (osiem)

6 (sześć)

2 (dwa)

0 (zero)

PRZYJĘTO

Zarząd przyjął uchwałę nr 07/03/01/2017 o odrzuceniu odwołania KS Wąsewo od decyzji Wydziału
Rozgrywek MOZTS (Komunikat WR nr 105/2017).
Punkt 13. (pierwotnie p. 12.). Odwołanie KU AZS Politechnika Warszawska od decyzji Wydziału
Rozgrywek (Komunikat nr 106/2016) – zaistniałą sytuację zreferował Prowadzący Rozgrywki
Drużynowe p. Marek Romkowski.
W dyskusji nad uwzględnieniem bądź odrzuceniem odwołania brali udział: Kazimierz Łaszczyński,
Marcin Kusiński. Obecny na zebraniu przedstawiciel UKS Orzeł Liberpol Siedlin, członek zarządu,
p. Dariusz Kostrzewa także został poproszony o złożenie wyjaśnień. Zebrani nie znaleźli uchybień
przy podejmowaniu decyzji przez Wydział Rozgrywek, które stanowiłyby podstawę uwzględnienia
odwołania. Wydział Rozgrywek nie znalazł przesłanek do „administracyjnego” przełożenia meczu,
a tylko takie mogło nastąpić w przypadku braku woli jednej ze stron. Jednocześnie
przedyskutowano kwestię uchylenia kary finansowej, o co wnioskował KU AZS Politechnika
Warszawska. W dyskusji uznano, że wysokość kary rzeczywiście może być uciążliwa dla klubu.
Stwierdzono, że nie jest celem MOZTS drążenie finansowe klubów z tytułu nakładanych kar.
Jednocześnie zebrani nie znaleźli podstaw regulaminowych do uchylenia kary finansowej. W
dyskusji padła konkluzja, że działanie takie miałoby charakter uznaniowy, a co za tym idzie
mogłoby spowodować wnioski innych klubów o uchylenie kar finansowych i zarzuty o nierówne
traktowanie klubów. Padła propozycja by przemyśleć zmiany w regulaminie rozgrywek na sezon
2017/18 w zakresie taryfikatora kar finansowych, celem ich obniżenia. Następnie wniosek o
głosowanie uchwały o odrzuceniu odwołania KU AZS Politechnika Warszawska złożył
przewodniczący obrad Marcin Kusiński.
Projekt uchwały o odrzuceniu odwołania został poddany głosowaniu jawnemu.
Wyniki głosowania:
UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY
PRZECIW

WYNIK

8 (ośmiu)

8 (osiem)

7 (siedem)

1 (jeden)

0 (zero)

PRZYJĘTO

Zarząd przyjął Uchwałę nr 08/03/01/2017 (załącznik nr 11) o odrzuceniu odwołania KU AZS
Politechnika Warszawska w całości
Punkt 14. (pierwotnie punkt 13.). Odwołanie p. Justyny Mamcarz od decyzji Wydziału
Rozgrywek (Komunikat nr 99/2016). Sytuację związaną z odwołaniem przedstawił Marek
Romkowski Prowadzący Rozgrywki Drużynowe. Nadmienił, że p. Justyna Mamcarz jest
zawodniczką zespołu, którego dotyczy odwołanie. W ligowej ankiecie klubowej jest wpisana inna
osoba do reprezentacji zespołu. Jednocześnie stwierdził, że odwołanie wpłynęło po regulaminowym
terminie przewidzianym na odwołania.
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W tym momencie wywiązała się dyskusja na temat roli sędziego podczas meczów ligowych. W
dyskusji głos zabierali Sylwester Małecki, Artur Kozak, Piotr Napiórkowski, Marcin Kusiński,
Grzegorz Bor. Przewodniczący Wydziału Rozgrywek, Artur Kozak, po upewnieniu się, że
odwołanie nie spełniało wymogów formalnych zwrócił się do przewodniczącego obrad o
postawienie wniosku o nierozpatrywanie odwołania z przyczyn formalnych. Marcin Kusiński
wniosek taki postawił. Wniosek został przyjęty przez aklamację.
Punkt 15. (pierwotnie punkt 14.). Informacja Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek. Artur
Kozak przedstawił sprawy korespondencji, która wpłynęła do MZTS. W sprawie pisma Michała
Wojdeckiego opisującego wydarzenia podczas meczu KS Spójnia Warszawa – MOSiR Basket
Sochaczew, przewodniczący Wydziału Rozgrywek stwierdził, że pismo nie zawiera wniosków
regulaminowych, zatem bezpodstawne jest rozpatrywanie pod względem formalnym. Nie oznacza
to jednocześnie, że problem nie istnieje. Pod względem sporządzania dokumentacji fotograficznej
podczas meczów ligowych brak jest zapisów regulaminowych, które należałoby wprowadzić. Na
ten moment można jedynie poprosić przedstawicieli drugiego zespołu o opisanie swojej wersji
wydarzeń i taki opis został dostarczony. Jedynym rozwiązaniem może być wysłanie delegata
Związku na kolejne mecze obu drużyn.
STS Szydłowiec odwołuje się od uchwały Zarządu, regulamin nie przewiduje odwołań tego
rodzaju, stąd sprawa jest bezpodstawna, nawet w świetle dostarczenia skanów zwolnień lekarskich.
Sylwester Małecki podkreślił, że w wykładni PZTS zwolnienia lekarskie nie są podstawą do
przekładania terminów spotkań ligowych.
Do wiadomości Zarządu zostało przedstawione odwołanie p. Justyny Mamcarz od uchwały
MOZTS skierowane do PZTS. Regulamin również nie przewiduje takiej procedury.
Do wiadomości Zarządu przedstawione zostało pismo – prośba od Tomasza Krzeszewskiego i
pismo z SKS 40, oba odnoszące się do kar finansowych i walkowerów z tytułu udziału w meczach
ligowych zawodników z przeterminowanymi płatnościami za żółte kartki otrzymane w innych
zawodach.
Prowadzący Rozgrywki Drużynowe poinformował o przeprowadzonej wraz z dyrektorem Biura
Zarządu analizie płatności składek członkowskich, wpisowych do lig, kar finansowych, która to
analiza była możliwa po uzyskaniu przez Związek dostępu on-line do konta bankowego. Z analizy
tej wynika, że gdyby zastosować przepisy Regulaminu Rozgrywek, bardzo duża liczba zespołów
otrzymałaby kolejne walkowery, w wielu wypadkach więcej niż trzy, zatem ścisłe zastosowanie
regulaminu doprowadziłoby do paraliżu rozgrywek ligowych prowadzonych przez MOZTS.
W związku z powyższym Wydział Rozgrywek przy współpracy z Biurem Zarządu przygotował tzw.
uchwałę abolicyjną, która uregulowała by wspomniane wyżej kwestie. Uchwała ta byłaby także
odpowiedzią na prośby sformułowane w pismach Tomasza Krzeszewskiego i SKS 40 Warszawa.
Po przedstawieniu założeń uchwały abolicyjnej wywiązała się dyskusja, w której brali udział m.in.
Sylwester Małecki, Cezary Walichnowski, Andrzej Brodzki (z głosem doradczym), Andrzej
Nadrowski, Artur Kozak. W toku dyskusji zebrani wypracowali jednolite zasady abolicji oraz
terminy.
Przewodniczący zebrania Marcin Kusiński postawił wniosek o poddanie głosowaniu przyjęcia
projektu Uchwały Zarządu w przygotowanym przez Wydział Rozgrywek i Biuro Zarządu
brzmieniu.
Wyniki głosowania:
UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY
PRZECIW

WYNIK

8 (ośmiu)

8 (osiem)

8 (osiem)

0 (zero)

0 (zero)

PRZYJĘTO
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Zarząd MOZTS podjął uchwałę nr 09/03/01/2017 stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego
protokołu.
W tym momencie Sylwester Małecki zgłosił wniosek formalny o przeniesienie punktu 16.
(pierwotnie punktu 15.) do porządku obrad kolejnego posiedzenia Zarządu MOZTS.
Wniosek został przyjęty przez aklamację.
Punkt 17. (pierwotnie 16.). Wobec nieobecności Przewodniczącego Kolegium Sędziów, głos
zabrał członek Kolegium Sędziów Grzegorz Bor. Poinformował, że na dzień 29 stycznia
zaplanowano Walne Zebranie Sędziów, które wybierze nowe władze ciała funkcjonującego przy
MOZTS. Nowe władze określą plany działania i stanowisko środowiska sędziów wobec
proponowanych przez Zarząd zmian dotyczących sędziów w zakresie organizacji zawodów przez
MOZTS. Na tym punkt zakończono.
Punkt 18. (pierwotnie punkt 17.). Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Grzegorz
Bor, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oddał głos Sekretarzowi KR Andrzejowi Brodzkiemu,
który stwierdził, że członkowie KR na bieżąco prowadzą kontrolę działań Zarządu MOZTS,
zapisując kolejne wnioski. W zakresie przeprowadzenia dorocznej kontroli przez KR stwierdził, że
jej termin zostanie podany nie wcześniej niż 31 marca, po sporządzeniu bilansu MOZTS za rok
2016.
Punkt 19. (pierwotnie punkt 18.). W dyskusji na temat terminu Walnego Zebrania Delegatów,
zebrani doszli do wspólnej konkluzji, że zebranie to powinno odbyć się na początku czerwca.
Dokładny termin i uchwała o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów zostaną przyjęte na
następnym posiedzeniu Zarządu.
Punkt 20. (pierwotnie punkt 19.). Brak głosów.
Punkt 21. (pierwotnie 20.). Wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący zebrania, Marcin
Kusiński dokonał zamknięcia posiedzenia, dziękując przybyłym za aktywny udział.
Na tym protokół zakończono

Protokołował:
Rafał Wereszczaka
Przewodniczyli:

Marek Zalewski
Marcin Kusiński
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