
Warszawa, 10 maja 2018 r.

Protokół
z 9. Posiedzenia Zarządu 

Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego

26 marca 2018 r. Warszawa

Obecni: Marek  Zalewski  -  prezes,  Marcin  Kusiński  -  wiceprezes  ds.  szkoleniowych,  Paweł  Szeliński  -  sekretarz

zarządu,  Ryszard  Ciszewski,  Dariusz  Kostrzewa,  Andrzej  Nadrowski,  Piotr  Napiórkowski  –  członkowie  zarządu,

Grzegorz  Bor  -  przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej,  Marek  Romkowski  –  Prowadzący  Rozgrywki  Drużynowe,

członek  Wydziału  Rozgrywek,  Rafał  Wereszczaka  –  dyrektor  biura.  Lista  obecności  stanowi  załącznik  nr  1  do

niniejszego protokołu.

Punkt 1. Posiedzenie otworzył witając przybyłych prezes Zarządu Marek Zalewski. Wobec 

absencji sekretarza Zarządu powierzył protokołowanie obrad dyrektorowi biura Rafałowi 

Wereszczaka. Obecni zaakceptowali tę decyzję poprzez aklamację. 

Punkt 2. Wobec braku uwag do proponowanego porządku obrad, prezes/przewodniczący obrad 

Marek Zalewski poddał pod głosowanie w trybie jawnym przyjęcie porządku obrad w 

proponowanym kształcie. 

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

Prezes/przewodniczący obrad Marek Zalewski stwierdził przyjęcie porządku obrad, który stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu.

Punkt 3. Po zapytaniu o uwagi, wobec ich braku prezes/przewodniczący obrad Marek Zalewski 

poddał pod głosowanie w trybie jawnym przyjęcie protokołu z 8. Posiedzenia Zarządu MOZTS.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

Prezes/przewodniczący obrad Marek Zalewski stwierdził przyjęcie protokołu z 8. Posiedzenia 

Zarządu MOZTS, który stanowi załącznik nr 2.

Punkt 4. Po krótkim przedstawieniu przesłanek do podjęcia Decyzji Prezesa nr 13/2017, 01/2018, i 

02/2018, wobec braku uwag i głosów przeciwnych, prezes/przewodniczący obrad poddał pod 

głosowanie jawne, przyjęcie Uchwały Zarządu nr 01/09/03/2018 w sprawie zatwierdzenia Decyzji 

Prezesa nr 13/2017, 01/2018 i 02/2018.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

6 (sześciu) 6 (sześć) 6 (sześć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO
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Prezes/przewodniczący obrad Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd Uchwały nr 

01/09/03/2018 w sprawie zatwierdzenia Decyzji Prezesa. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu.

Punkt 5. Prezes/przewodniczący obrad Marek Zalewski poinformował o tym, że MOZTS otrzymał 

z PZTS dwa stoły z pełnym oprzyrządowaniem. Stoły te zostały przyznane według zasady po dwa 

stoły na każdy ze związków wojewódzkich. Pozostałe stoły będące w dyspozycji PZTS zostaną 
rozdane okazjonalnie, przy okazji zawodów, tak, jak np. w Spale, gdzie stoły otrzymał klub, który 

przywiózł najwięcej dzieci na zawody w charakterze kibiców. Następnie prezes omówił sprawy 

związane z realizację Narodowego Programu Tenisa Stołowego, na który PZTS otrzymał 

dodatkowe środki. W tym momencie wywiązała się dyskusja, w której zabierali głos dyskutując 

szczegóły programu: Piotr Napiórkowski, Marcin Kusiński, Ryszard Ciszewski i Grzegorz Bor. 

Następnie prezes poinformował o przygotowaniach do 3. Grand Prix Polski Żaczek i Żaków w 

Mławie (6-8 kwietnia). MOZTS jest współorganizatorem zawodów. Następnie prezes omówił 

zawody wojewódzkie, które odbyły się w Sochaczewie 17 i 18 marca. Głównie dzięki 

zaangażowaniu p. Justyny Mamcarz organizacja zawodów zyskała bardzo pochlebne opinie - na 

miejscu były dla uczestników słodycze, napoje, zawody objął patronatem burmistrz Sochaczewa 

fundując nagrody oraz puchary. Po raz pierwszy w historii zawodów wojewódzkich była 

prowadzona bezpośrednia transmisja internetowa. Jednocześnie prezes MOZTS poinformował, że 

p. Justyna Mamcarz wielokrotnie zgłaszała chęć podjęcia się magazynowania stołów, które obecnie 

znajdują się w Wyszogrodzie. Pozwoliłoby to jej częściej organizować turnieje. Jednocześnie stoły 

byłyby wykorzystywane pomiędzy turniejami do treningów jej rozwijającej się sekcji. 

W tym momencie do obrad dołączył sekretarz zarządu, Paweł Szeliński. 

Prezes poprosił o podjęcie przez Zarząd decyzji w sprawie otrzymanych stołów z PZTS. W toku 

dyskusji zebrani wypracowali rozwiązanie w postaci przekazania dwóch nowych stołów do 

Wyszogrodu. Obecnie znajduje się tam 10 stołów w dyspozycji MOZTS. Dwa kolejne uzupełniłyby

liczbę stołów niezbędnych do przeprowadzenia turniejów, tak by odbywały się one tylko i 

wyłącznie na stołach będących w dyspozycji MOZTS.

W związku z powyższym przewodniczący obrad poddał pod głosowanie jawne, przyjęcie tej 

propozycji. 

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

Prezes Marek Zalewski podziękował zebranym za podjęcie decyzji w formie głosowania. 

Punkt 6. Przewodniczący obrad przedstawił sprawę pisma, jakie wpłynęło do Związku z Biura 

Sportu Miasta Stołecznego Warszawa, w którym zdaniem Miasto, jako organ nadzorujący, domaga 

się usunięcie nieprawidłowości, jakimi, zdaniem miasta jest brak Skarbnika w składzie Zarządu, a 

także samodzielne wskazanie przez Komisję Rewizyjną przewodniczącego i sekretarza tego ciała 

statutowego MOZTS. Miasto nie uznało wcześniejszych wyjaśnień MOZTS iż funkcja wiceprezesa 

ds. finansowych jest równoważna z funkcją skarbnika, a Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się na 

swoim pierwszym posiedzeniu zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej. O ile w kwestii 

skarbnika Związku decyzję może podjąć Zarząd, o tyle, w sprawie ukonstytuowania się Komisji 
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Rewizyjnej sprawę należy postawić na najbliższym Sprawozdawczym Walnym Zebraniu 

Delegatów. 

Wobec braku innych kandydatów, prezes zaproponował p. Kazimierza Łaszczyńskiego, 

wiceprezesa ds. finansowych MOZTS na funkcję skarbnika MOZTS. P. Kazimierz Łaszczyński 

wyraził pisemną zgodę na kandydowania na funkcję skarbnika. Następnie poprosił obecnych o 

przyjęcie formy głosowania jawnego, co obecni przyjęli przez aklamację. Następnie poddał pod 

głosowanie treść uchwały nr 02/09/03/2018 w sprawie powołania Skarbnika MOZTS.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

Prezes/przewodniczący obrad Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd Uchwały nr 

02/09/03/2018 w sprawie wyboru skarbnika. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Punkt 7.  Po krótkiej dyskusji, rozważeniu możliwych innych terminów, argumentów za i przeciw, 

zebrani przez aklamację zgodzili się na poddanie pod głosowanie projektu uchwały zwołującej 

Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów na dzień 15 maja 2018 r. (wtorek).

Prezes/przewodniczący obrad Marek Zalewski poddał pod głosowanie uchwałę nr 03/09/03/2018 w

sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów. 

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

Prezes/przewodniczący obrad Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd Uchwały nr 

03/09/03/2018 w zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów. Uchwała stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu.

Punkt 8. W sprawie Kalendarza zabrał głos Prowadzący Rozgrywki Drużynowe p. Marek 

Romkowski, zwracając uwagę, że terminy ligowe nie zostały formalnie zatwierdzone. Jednocześnie

wniósł o uzupełnienie Kalendarza Sportowego o terminy meczów barażowych o awans do III ligi 

(20  i 27 maja) oraz termin turnieju barażowego o awans do IV ligi (27 maja). Wobec braku głosów 

innych głosów i przyjęciu propozycji Prowadzącego Rozgrywki przez aklamację, przewodniczący 

obrad Marek Zalewski poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 04/09/03/2018 w sprawie 

przyjęcia Kalendarza Sportowego na rok 2018 w proponowanym przed Posiedzeniem brzmieniu z 

uzupełnieniem Załącznika do Uchwały o terminy meczów barażowych o awans do III ligi i termin 

turnieju barażowego o awans do IV ligi. 

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

Prezes/przewodniczący obrad Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd Uchwały nr 

04/09/03/2018 w sprawie Kalendarza Sportowego. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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Punkt 9. Wobec braku uwag prezes/przewodniczący obrad Marek Zalewski poddał pod głosowanie

uchwałę nr 05/09/03/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na współorganizację zawodów do końca 

sezonu 2017/2018.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

Prezes/przewodniczący obrad Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd Uchwały nr 

05/09/03/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na współorganizację zawodów do końca sezonu 

2017/2018. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt 10. Celem przyspieszenia obrad przewodniczący posiedzenia Marek Zalewski zaproponował

omówienie, a następnie głosowanie kolejnych propozycji poprawek do Regulaminu Rozgrywek.

a) modyfikacja systemów rozgrywania turniejów indywidualnych

- Temat zreferował dyrektor biura Rafał Wereszczaka - wobec rozszerzenia możliwości 

uczestniczenia w turniejach eliminacyjnych do Grand Prix Polski pojawiły się postulaty skrócenia 

turniejów, w których bierze udział od 17 do 32 zawodników włącznie, zastosowania systemu 

podobnego dla 32 lub więcej zawodników. Aby jednak zapewnić, że każdy kto przyjedzie na turniej

rozegra minimum dwie gry, turniej pocieszenia należy rozgrywać o miejsce 9. Przyjęcie tego 

systemu usprawni prowadzenie zawodów. W dyskusji nad tą propozycją zabrali głos Marcin 

Kusiński i Grzegorz Bor wydając pozytywną opinię. 

Wobec braku innych głosów przewodniczący obrad Marek Zalewski poddał pod głosowanie 

propozycję.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

Przewodniczący obrad Marek Zalewski stwierdził przyjęcie przez Zarząd propozycji do realizacji - 

inkorporowania w tekst jednolity Regulaminu Rozgrywek na sezon 2018/2019.

- propozycję zmiany systemu rozgrywek w przypadku zgłoszenia się ośmiu lub mniej zawodników 

zreferował dyrektor biura Rafał Wereszczaka. Jest to coraz częstsza sytuacja, a propozycja zmiany 

systemu w tym wypadku wynika z powodu zapewnienia uczestnikom rozegrania co najmniej 

dwóch gier, a także bardziej sprawiedliwego systemu rozgrywek. Po krótkiej dyskusji, w której 

zebrani pozytywnie ocenili propozycję, przewodniczący obrad Marek Zalewski poddał ją pod 

głosowanie 

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

Przewodniczący obrad Marek Zalewski stwierdził przyjęcie przez Zarząd propozycji do realizacji - 

inkorporowania w tekst jednolity Regulaminu Rozgrywek na sezon 2018/2019.
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b. propozycja zmiany rozstawiania w turniejach wojewódzkich - rozstawienie pierwszej ósemki, lub

16 zawodników w zależności od liczby uczestników, następnie losowanie przedziałami. Temat 

zreferował dyrektor biura Rafał Wereszczaka. Podczas turniejów spotkał się z licznymi głosami i 

protestami przeciw rozstawieniom, które powodowały, że zawodniczki/zawodnicy z jednego klubu 

mierzyli się ze sobą w pierwszej rundzie. Takiej sytuacji nie zanotowano w przypadku pierwszej 

ósemki rozstawionych, raz taki przypadek miał miejsce w pierwszej 16. Sztywne rozstawianie, 

niestety, ma takie konsekwencje, z drugiej strony przesuwanie uczestników w tabeli turniejowej 

zawsze dla kogoś będzie krzywdzące. Podobny do proponowanego system mieszany - rozstawienie 

lub losowanie jest stosowany w zawodach międzynarodowych ITTF. Nad punktem wywiązała się 
dyskusja, w której głos zabierali wszyscy zebrani, przeważały opinie negatywne do proponowanej 

zmiany. Przez aklamację zebrani odrzucili propozycję. Następnie przewodniczący obrad Marek 

Zalewski poddał pod głosowanie kwestię utrzymania zasad z sezonu 2017/2018 rozstawiania 

zawodników do tabeli turniejowych.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

Przewodniczący obrad Marek Zalewski stwierdził utrzymanie przez Zarząd zasad z regulaminu na 

sezon 2017/2018 dotyczących rozstawiania zawodników w tabelach turniejowych. 

c) sprecyzowanie zasad tworzenia rankingów wojewódzkich; propozycję zreferował Rafał 

Wereszczaka, stwierdzając, że szczególnie przed drugą serią WTK, miały miejsce gorące dyskusje 

na temat tworzenia rankingów wojewódzkich i rozstawienia wg tych rankingów; interpretację 
regulaminu oparto na protokole z 4. Posiedzenia Zarządu; sprawa niewątpliwie wymaga 

uregulowania i jasnego wypowiedzenia się Zarządu, czy brać pod uwagę tzw. ranking zerowy, czy 

nie. W toku dyskusji, w której brali udział wszyscy członkowie Zarządu wypracowano wspólne 

stanowisko, podtrzymujące dotychczasowe podejście Zarządu, tj. branie pod uwagę tzw. rankingu 

zerowego przy rozstawianiu do turniejów wojewódzkich. 

Po wyczerpaniu głosów w dyskusji przewodniczący obrad Marek Zalewski poddał pod głosowanie 

propozycję zawierającą branie pod uwagę tzw. rankingu zerowego.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

Przewodniczący obrad Marek Zalewski stwierdził przyjęcie przez Zarząd propozycji do 

inkorporowania w tekst jednolity Regulaminu Rozgrywek na sezon 2018/2019.

d) propozycja karania żółtą kartką za trzeci i kolejne walkowery w turniejach wojewódzkich. Nie na

wszystkie kluby działa konsekwencja zgłoszenia uczestnika do zawodów, a następnie absencji, w 

postaci obciążenia klubu za startowe. Absencje nieco się zmniejszyły, jednak walkowery w 

pierwszych rundach wciąż są problemem dezorganizującym zawody - wyjaśnił podłoże propozycji 

dyrektor biura. Żółta kartka za trzeci walkower byłaby dodatkową karą za zgłaszanie się do 

zawodów, a następnie brak przyjazdu. Ponadto, plagą zawodów stają się walkowery oddawane 
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przez zawodniczki/zawodników, którzy przegrali mecz "po prawej stronie tabelki". Jest to w pewien

sposób niesportowe zachowanie, pokazanie braku szacunku dla przeciwników i organizatorów. Nie 

działa to wychowawczo na młodych uczestników, którzy zaczynają naśladować takie kolokwialnie 

mówiąc, gwiazdorskie zachowania. Po krótkiej dyskusji, w której zebrani wyrazili głównie 

negatywny stosunek do propozycji,  przewodniczący obrad Marek Zalewski poddał ją pod 

głosowanie.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) 7 (siedem) ODRZUCONO

Przewodniczący obrad Marek Zalewski stwierdził odrzucenie przez Zarząd propozycji.

e) propozycja tzw. okienka transferowego. Głos zabrał Prowadzący Rozgrywki Drużynowe Marek 

Romkowski, wyjaśniając, że już w obecnym sezonie PZTS pozostawił do decyzji związków 

wojewódzkich ustalenie terminów zgłoszeń do rozgrywek ligowych - ustalając graniczną datę 31 

grudnia. Stąd zamiast propozycji "okienka transferowego" można przychylnie ustosunkować się do 

pisma z SCKiS Hals Warszawa wprowadzając stosowną regulację od sezonu 2018/2019 

dopuszczającą, z ograniczeniami, zgłaszanie zawodników do rozgrywek ligowych do 31 grudnia 

2018 r. Głos w dyskusji zabierali wszyscy zebrani. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący obrad 

Marek Zalewski poddał pod głosowanie propozycję ustalenia terminu na zgłoszenia dodatkowe do 

rozgrywek ligowych do dnia 31 grudnia 2018 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

Przewodniczący obrad Marek Zalewski stwierdził przyjęcie przez Zarząd propozycji do 

inkorporowania w tekst jednolity Regulaminu Rozgrywek na sezon 2018/2019.

W tym miejscu głos zabrał Prowadzący Rozgrywki Drużynowe Marek Romkowski, zwracając 

uwagę na problem związany z jakością stołów, na których rozgrywane są mecze ligowe. 

Rozpoczęły się także dyskusje, czy zespoły ligowe są zobligowane do gry piłeczkami butterly. W 

tym temacie wypowiedział się Marek Zalewski, stwierdzając, że umowa ze sponsorem sprzętowym 

MOZTS nie rozciąga się na rozgrywki ligowe, a kluby mają czasem własnych sponsorów 

sprzętowych. Marcin Kusiński stwierdził, że warto jednak wiedzieć jakimi piłeczkami gra dany 

klub, przed przyjazdem na mecz. W toku dyskusji, w której brali udział wszyscy zebrani, przyjęto 

stanowisko by informacja o tym na jakich stołach gra dany zespół znalazła się w ankiecie ligowej. 

Zebrani przyjęli stanowisko poprzez aklamację.

Punkt 11. Sprawy szkoleniowe pokrótce zreferował wiceprezes ds szkoleniowych Marcin Kusiński.

Środowisko domaga się opracowania regulaminu powołań do Kadr Wojewódzkich. Tymczasem 

opracowanie takiego regulaminu i ścisłe stosowanie się do niego, mogłoby pozbawić Kadry 

możliwości pełnego skorzystania z przyznanych dotacji, stąd kadry są obecnie bardzo szerokie, 

stwierdził Marcin Kusiński. Taka potrzeba zachodzi również w związku z ciągłymi zmianami zasad

i liczb dotowanych uczestników kadr przez instytucje przydzielające dotacje na ten cel. W związku 
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z powyższym należy przyjąć najbardziej jasne zasady powołań, stosujące kryterium miejsca w 

rankingu. Drugie kryterium to chęć uczestnictwa w największej liczbie akcji szkoleniowych. W tym

miejscu głos zabrał Paweł Szeliński, sugerując, by pod uwagę brać także stopień zaangażowania w 

treningi podczas akcji szkoleniowych. Pytanie co robić z osobami, które nie wykazują podczas 

zgrupowań zainteresowania treningami. Jest z tym coraz lepiej, grupy uczestniczące w 

dotychczasowych akcjach okazały się bardzo zaangażowane - stwierdził M. Kusiński. Dodał, że 

obecnie trwają przygotowania zgrupowań letnich, na które będzie można zabrać nawet 40 i więcej 

uczestników (na jeden obóz). Jest w kontakcie z ośrodkami, gdzie można prowadzić akcje 

szkoleniowe, które będzie można planować nawet z trzyletnim wyprzedzeniem. 

Po zamknięciu dyskusji przewodniczący obrad Marek Zalewski poddał pod głosowanie projekt 

uchwały nr 06/09/03/2018 w sprawie powołania p. Marcina Kusińskiego na Koordynatora Kadr 

Wojewódzkich MOZTS na rok 2018. 

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

Prezes/przewodniczący obrad Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd Uchwały nr 

06/09/03/2018 w sprawie powołania p. Marcina Kusińskiego na Koordynatora Kadr Wojewódzkich 

MOZTS na rok 2018. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt 12. Za nieobecnego Przewodniczącego Kolegium Sędziów sprawy sędziowski omówił 

członek Kolegium Sędziów Grzegorz Bor. Zreferował głównie sprawy przygotowań do III Grand 

Prix Polski Żaczek i Żaków, które będzie swojego rodzaju wyzwaniem dla sędziów MOZTS.

Punkt 13. Za nieobecnego Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek, sprawy omówił Prowadzący 

Rozgrywki Drużynowe, Marek Romkowski. Wyjaśnił wyartykułowaną przez Marcina Kusińskiego 

potrzebę wcześniejszego rozpoczynania rozgrywek ligowych. Aby wcześniej rozpoczynać 
rozgrywki należałoby również wcześniej zamykać zgłoszenia - wyjaśnił prowadzący rozgrywki.

Punkt 14. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grzegorza Bor. Przewodniczący KR 

poinformował odniósł się do pisma z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy nakazującego 

usunięcie niezgodności polegającej na braku zatwierdzenia przez Walne Zebranie funkcji w Komisji

Rewizyjnej. "Statut MOZTS jest niedoskonały i należy go poprawić przy najbliższej okazji" - 

stwierdził.  

Punkt 15. Sprawy różne, wolne wnioski.

W tym miejscu prezes Marek Zalewski omówił sprawy związane ze sponsoringiem na przyszły 

sezon, stwierdzając, że toczą się rozmowy z kilkoma potencjalnymi partnerami, ale nie można 

jeszcze mówić ani o szczegółach, ani też nie ma konkretnych deklaracji. Więcej szczegółów może 

być znanych w maju.

Punkt 16. W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie. 

Podpisy:

Protokołował: Przewodniczył

Rafał Wereszczaka Marek Zalewski
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