
Warszawa, 3 grudnia 2018 r.

Protokół
z 11. Posiedzenia Zarządu 

Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
18 września 2018 r. Warszawa

Obecni: Marek Zalewski  -  prezes,  Marcin Kusiński  -  wiceprezes ds.  szkoleniowych,  Ryszard Ciszewski,  Krystian

Kilar,  Dariusz  Kostrzewa,  Andrzej  Nadrowski,  Piotr  Napiórkowski  (dołączył  do  zebranych  po  realizacji  punktu

piątego), Cezary Walichnowski (dołączył do zebranych po realizacji punktu siódmego) – członkowie zarządu,  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 prezes Zarządu Marek Zalewski. Powitał przybyłych. Ze względu 

na absencję sekretarza związku, prezes powierzył protokołowanie obrad dyrektorowi biura 

Rafałowi Wereszczaka. Obecny zaakceptowali propozycję przez aklamację.

Punkt 2. W tym miejscu dyrektor biura Rafał Wereszczaka poinformował zebranych o wpłynięciu 

do Związku deklaracji członkowskich od klubów: Wielosekcyjny Klub Sportowy MOSiR 

Sochaczew i Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" Siedlce, a także o wniosku

o skreślenie z listy członków MOZTS klubu UKS MOSiR Basket Sochaczew. Jednocześnie 

poinformował, że aby podjąć stosownych uchwał było możliwe, należy zmienić porządek obrad. W 

związku z powyższym prezes Zarządu Marek Zalewski postawił wniosek o przyjęcie porządku 

obrad z korektą w postaci uzupełnienie punktu 5. i 7. o podjęcie uchwał w sprawach ww. Klubów. 

Po zapytaniu czy nie ma innych uwagi do proponowanego porządku obrad, wobec braku głosów, 

prezes Marek Zalewski poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w skorygowanym 

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 stwierdził przyjęcie porządku obrad, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Punkt 3. Po zapytaniu o uwagi do protokołu z 10. Posiedzenia Zarządu, wobec braku chętnych do 

zabrania głosu, prezes Marek Zalewski poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z 10. 

posiedzenia Zarządu.

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 stwierdził przyjęcie protokołu z 10. posiedzenia Zarządu bez poprawek, który stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Punkt 4.  Prezes Marek Zalewski pokrótce przedstawił przesłanki podjęcia decyzji ws. przyjęcia do

realizacji Kalendarza Sportowego MOZTS na sezon 2018/2019 oraz ogłoszenia konkursu na 

współorganizację zawodów wojewódzkich do końca roku 2018, spraw wymagających podjęcia 
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decyzji przed pierwszym posiedzeniem Zarządu. Jeśli chodzi o zmianę wzoru druku Deklaracji 

Członkowskiej, zmieniły się przepisy odnośnie danych osobowych i należało pod tym względem 

dokonać korekty wzoru druku, zastępując stare przepisy, nowymi. Sprawne przygotowanie 

turniejów wojewódzkich z terminami we wrześniu było przesłanką podjęcia decyzji rozstrzygającej 

konkurs na współorganizację I GPM w kategoriach młodzik, żak junior oraz senior.  

Wobec braku innych głosów prezes Marek Zalewski poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w 

sprawie zatwierdzenia Decyzji Prezesa Zarządu MOZTS nr 4/2018, 5/2018 i 6/2018.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

Prezes stwierdził przyjęcie uchwały nr 1/11/09/2018, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

Punkt 5. Dyrektor biura omówił każdą z osobna złożoną deklarację przystąpienia do MOZTS. 

Prezes Marek Zalewski zapytał, czy wszystkie kluby wypełniły formalności związane z 

wstąpieniem do MOZTS. Dyrektor poinformował, że formalności nie zostały wypełnione w stu 

procentach przez KTS Nowy Dwór Mazowiecki, WKS MOSiR Sochaczew i SSON Start Siedlce. 

Aby umożliwić ww. Klubom udział we współzawodnictwie sportowym PZTS i MOZTS, prezes 

Marek Zalewski zaproponował podjęcie uchwał o warunkowym przyjęciu ww. Klubów w poczet 

członków MOZTS obligując jednocześnie ww Kluby do uzupełnienia dokumentacji do dnia 31 

października 2019 r.

Wobec braku innych głosów w dyskusji przewodniczący obrad poddał pod głosowanie kolejne 

uchwały: 

- nr 2/11/09/2018 ws. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych MOZTS firmy Akademia Tenisa 

Stołowego Filip Szymański;

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 Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 2/11/09/2018 ws. przyjęcia w 

poczet członków zwyczajnych MOZTS firmy Akademia Tenisa Stołowego Filip Szymański; 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu;

- nr 3/11/09/2018 ws. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych MOZTS Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Viktoria Jedlińsk;

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 Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 3/11/09/2018 ws. przyjęcia w 

poczet członków zwyczajnych MOZTS Uczniowskiego Klubu Sportowego Viktoria Jedlińsk; 

uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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- nr 4/11/09/2018 ws. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych MOZTS Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Aurus;

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 Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 4/11/09/2018 ws. przyjęcia w 

poczet członków zwyczajnych MOZTS Uczniowskiego Klubu Sportowego Aurus; uchwała stanowi

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

- nr 5/11/09/2018 ws. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych MOZTS Ludowego Klubu 

Sportowego Lotos Jabłonna;

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 Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 5/11/09/2018 ws. przyjęcia w 

poczet członków zwyczajnych MOZTS Ludowego Klubu Sportowego Lotos Jabłonna; uchwała 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

- nr 6/11/09/2018 ws. warunkowego przyjęcia w poczet członków zwyczajnych MOZTS Klubu 

Tenisa Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki; 

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 Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 6/11/09/2018 ws. 

warunkowego przyjęcia w poczet członków zwyczajnych MOZTS Klubu Tenisa Stołowego Nowy 

Dwór Mazowiecki; uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

- nr 7/11/09/2018 ws. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych MOZTS Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Grot Mała Wieś;

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 Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 7/11/09/2018 ws. przyjęcia w 

poczet członków zwyczajnych MOZTS Uczniowskiego Klubu Sportowego Grot Mała Wieś; 
uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
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- nr 8/11/09/2018 ws. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych MOZTS Łochowskiego Klubu 

Sportowego;

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 Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 8/11/09/2018 ws. przyjęcia w 

poczet członków zwyczajnych MOZTS Łochowskiego Klubu Sportowego; uchwała stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

- nr 9/11/09/2018 ws. warunkowego przyjęcia w poczet członków zwyczajnych MOZTS 

Wielosekcyjnego Klubu Sportowego MOSiR Sochaczew;

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 Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 9/11/09/2018 ws. 

warunkowego przyjęcia w poczet członków zwyczajnych MOZTS Wielosekcyjnego Klubu 

Sportowego MOSiR Sochaczew; uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

- nr 10/11/09/2018 ws. warunkowego przyjęcia w poczet członków zwyczajnych MOZTS 

Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych Start Siedlce;

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 Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 10/11/09/2018 ws. 

warunkowego przyjęcia w poczet członków zwyczajnych MOZTS Stowarzyszenia Sportowego 

Osób Niepełnosprawnych Start Siedlce; uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu do obradujących dołączył Piotr Napiórkowski.

Punkt 6. Sprawy przejęć miejsc w rozgrywkach ligowych zreferował Prowadzący Rozgrywki 

Drużynowe Marek Romkowski. Po stwierdzeniu że wszyscy spełnili wymagane formalności i braku

głosów w dyskusji Prezes Marek Zalewski przeszedł do głosowania kolejnych uchwał:

- nr 11/11/09/2018 w sprawie przekazania miejsca zespołu KS Dekorglass Działdowo w 

rozgrywkach II ligi mężczyzn zespołowi KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki

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 Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 11/10/05/2018 ws. przekazania

miejsca zespołu KS Dekorglass Działdowo w rozgrywkach II ligi mężczyzn zespołowi KS Bogoria 

Grodzisk Mazowiecki, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
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- nr 12/11/09/2018 w sprawie przekazania miejsca zespołu klubu SCKiS Hals Warszawa w 

rozgrywkach III ligi mężczyzn zespołowi klubu UKS Alfa Gostynin

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 Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 12/10/05/2018 ws. przekazania

miejsca zespołu klubu SCKiS Hals Warszawa w rozgrywkach III ligi mężczyzn zespołowi klubu 

UKS Alfa Gostynin, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

- nr 13/11/09/2018 w sprawie przekazania miejsca zespołu klubu ATS Warszawa w rozgrywkach III

ligi mężczyzn zespołowi klubu KTS Nowy Dwór Mazowiecki

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 Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 12/10/05/2018 ws. przekazania

miejsca zespołu klubu ATS Warszawa w rozgrywkach III ligi mężczyzn zespołowi klubu KTS 

Nowy Dwór Mazowiecki, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Punkt 7. Sprawy skreśleń z listy członków zwyczajnych MOZTS zreferował dyrektor biura Rafał 

Wereszczaka. Poza klubem UKS MOSiR Sochaczew, który zakończył swoją działalność, a sekcja 

tenisa stołowego funkcjonująca w strukturach przeszła do WKS MOSiR Sochaczew, co w związku 

z powyższym oznacza wygaśnięcie członkowska, w pozostałych przypadkach wyczerpane zostały 

procedury skreślenia członków. Wszystkie kluby zostały najpierw zawieszone w prawach 

członkowskich, następnie zostały poinformowane, lub pisma polecone wróciły z adnotacją "adresat 

nieznany". 

Od uchwał o zawieszeniu w prawach członka nie wniesiono odwołań. Obecnie, zgodnie ze 

statutem, po upływie wymaganego czasu, na mocy uchwały Zarządu nastąpi wykreślenie, od 

którego kluby również będą mogły się odwołać, a w przypadku braku odwołania, wykreślenie 

stanie się faktem. 

Jednocześnie w projektach uchwał zaproponowane zostało umorzenie zaległych składek. Według 

oceny biura podjęcie działań mających na celu ściągnięcie z klubów należności z tytułu zaległych 

składek członkowskich byłoby operacją nieekonomiczną, mogącą przynieść dyscyplinie szkody na 

wizerunku, nie promujące przez to uprawiania sportu, a szczególnie tenisa stołowego. 

Zarząd poprzez aklamację przyjął informację dyrektora biura. Wobec braku głosów w dyskusji, 

przewodniczący zebrania Marek Zalewski zarządził głosowania nad kolejnymi uchwałami: 

- nr 14/11/09/2018 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w MOZTS Klubu UKS MOSiR BASKET 

Sochaczew oraz wykreślenia rzeczonego klubu z rejestru członków zwyczajnych 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 Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 14/11/09/2018 w sprawie 

wygaśnięcia członkostwa w MOZTS Klubu UKS MOSiR BASKET Sochaczew oraz wykreślenia 

rzeczonego klubu z rejestru członków zwyczajnych MOZTS, która stanowi załącznik nr 16 do 

niniejszego protokołu.
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- nr 15/11/09/2018 w sprawie wykluczenia z członkostwa MOZTS Klubu UKS Komorów

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 Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 15/11/09/2018 w sprawie 

wykluczenia z członkostwa MOZTS Klubu UKS Komorów, która stanowi załącznik nr 17 do 

niniejszego protokołu;

- nr 16/11/09/2018 w sprawie wykluczenia z członkostwa MOZTS Klubu UKS Darex Janówek

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 Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 16/11/09/2018 w sprawie 

wykluczenia z członkostwa MOZTS Klubu UKS Darex Janówek, która stanowi załącznik nr 18 do 

niniejszego protokołu;

- nr 17/11/09/2018 w sprawie wykluczenia z członkostwa MOZTS Klubu KS Energia Kozienice

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 Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 17/11/09/2018 w sprawie 

wykluczenia z członkostwa MOZTS Klubu KS Energia Kozienice, która stanowi załącznik nr 19 do

niniejszego protokołu;

- nr 18/11/09/2018 w sprawie wykluczenia z członkostwa MOZTS Klubu GLUKS Start Łyse

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 Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 18/11/09/2018 w sprawie 

wykluczenia z członkostwa MOZTS Klubu GLUKS Start Łyse, która stanowi załącznik nr 20 do 

niniejszego protokołu;

- nr 19/11/09/2018 w sprawie wykluczenia z członkostwa MOZTS Klubu UKS Sarbiewo

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 Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 19/11/09/2018 w sprawie 

wykluczenia z członkostwa MOZTS Klubu UKS Sarbiewo, która stanowi załącznik nr 21 do 

niniejszego protokołu.
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W tym momencie do obradujących dołączył członek Zarządu Cezary Walichnowski

Punkt 8. Sprawy związane z konstrukcją kalendarza zreferowali dyrektor biura Rafał Wereszczaka 

w zakresie turniejów indywidualnych oraz prowadzący rozgrywki drużynowe Marek Romkowski w

zakresie terminów ligowych. Wywiązała się dyskusja wśród zebranych na temat możłiwości 

przyspieszenia startu rozgrywek ligowych. 

Po wyczerpaniu głosów w dyskusji prezes Marek Zalewski, zaproponował przyjęcie kalendarza w 

przedstawionej wersji z zastrzeżeniem umożliwienia wprowadzania zmian przez prezesa zarządu w 

drodze decyzji prezesa. Wobec braku innych głosów prezes Marek Zalewski poddał pod głosowanie

uchwałę nr 20/11/09/2018 w sprawie przyjęcia Kalendarza Sportowego MOZTS na sezon 

2018/2019.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

8 (ośmiu) 8 (osiem) 8 (osiem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 20/11/09/2018 w sprawie 

przyjęcia Kalendarza Sportowego MOZTS na sezon 2018/2019, która stanowi załącznik nr 22 do 

niniejszego protokołu. Załącznik nr 1 do uchwały - "Kalendarz" stanowi załącznik nr 23 do 

niniejszego protokołu.

Punkt 9. Dyrektor biura MOZTS Rafał Wereszczaka przedstawił oferty, jakie wpłynęły na 

organizację zawodów. W toku dyskusji, w której brali udział wszyscy zgromadzeni, Zarząd 

wypracował decyzji dotyczące przyznania współorganizacji zawodów. Jednocześnie Zarząd 

przychylił się do propozycji przyznania współorganizacji zawodów dla terminów, które nie były 

znane w momencie ogłoszenia konkursu. 

Po dyskusji Marek Zalewski zarządził głosowanie nad uchwałą nr 21/11/09/2018 w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu na współorganizację zawodów z Kalendarza Sportowego MOZTS do 

końca roku 2018 oraz przyznania w trybie pozakonkursowym współorganizacji Finałów 

Wojewódzkich Mini Olympic Games i Drużynowego Turnieju Uczniowskiego oraz II Grand Prix 

Mazowsza kat. JUNIOR i II Grand Prix Mazowsza kat. KADET.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

8 (ośmiu) 8 (osiem) 8 (osiem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 21/11/09/2018 w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu na współorganizację zawodów z Kalendarza Sportowego MOZTS do 

końca roku 2018 oraz przyznania w trybie pozakonkursowym współorganizacji Finałów 

Wojewódzkich Mini Olympic Games i Drużynowego Turnieju Uczniowskiego oraz II Grand Prix 

Mazowsza kat. JUNIOR i II Grand Prix Mazowsza kat. KADET, która stanowi załącznik nr 24 do 

niniejszego protokołu. 

Punkt 10. Punkt zreferował dyrektor biura Rafał Wereszczaka. Wobec braku innych głosów w 

dyskusji prezes Marek Zalewski poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 22/11/09/2018 w 

sprawie ogłoszenia konkursu na współorganizację zawodów z Kalendarza Sportowego na sezon 

2018/2019 z terminami od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 r.
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Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

8 (ośmiu) 8 (osiem) 8 (osiem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 22/11/09/2018 w sprawie 

ogłoszenia konkursu na współorganizację zawodów z Kalendarza Sportowego na sezon 2018/2019 

z terminami od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 r., która stanowi załącznik nr 25 do niniejszego 

protokołu. 

Punkt 11. Prezes Zarządu Marek Zalewski przedstawił informację na temat działań od 

poprzedniego posiedzenia Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań do sezonu 

2018/2019. 

W nowym sezonie będzie kontynuowana współpraca z Piekarnią Nadarzyn, która być może 

obejmie swoim sponsoringiem kategorię żak. Z tej kategorii bowiem znika firma Imola. W 

kategoriach, skrzat, żak i młodzik z nagrodami rzeczowymi wchodzi firma Decathlon. Przed 

sezonem zrobione zostały dwa roll-upy, jeden z logotypami sponsorów i partnerów związku, drugi z

logotypem MOZTS. Zarząd PZTS przyznał Mławskiej Hali Sportowej organizację Mistrzostw 

Polski Juniorów, z którą związek będzie współpracował. Mława jest miejscem, które chce z nami 

współpracować w zakresie organizacji zawodów ogólnopolskich. Przyznanie organizacji tak ważnej

imprezy potwierdza wysoką jakość organizacji III Grand Prix Żaków w Mławie w minionym 

sezonie. 

Jeśli chodzi o sprawy finansowe w roku 2019 można się spodziewać większego finansowania 

turniejów MOZTS. Mimo, że obecnie jesteśmy pod tym względem na równi lub najsilniejszym 

związkiem wojewódzkim wciąż w okresie wakacyjnym występują trudności z przepływami 

finansowymi, tworzą się zaległości wobec kontrahentów, które są regulowane we wrześniu. 

Zarząd przyjął informację prezesa przez aklamację.

Punkt 12. Informację z przebiegu wakacyjnych akcji szkoleniowych przedstawił koordynator kadr 

wojewódzkich Marcin Kusiński. Przeprowadzono dwie akcje - dwa obozy. Dwie osoby nie 

uczestniczyły w obozie nie informując o tym. Pojechać mogli wszyscy, którzy się zgłosili było o 12 

osób więcej niż przewidziano na to środki. Dopłaty od uczestników w wysokości 35 zł koordynator 

uznał za stosunkowo nieduże. Prezes zorganizował trzysta piłek na potrzeby uczestników. Jest 

dziennik elektroniczny, który może być udostępniony. Zajęcia na obozach odbywały się minimum 

dwa razy dziennie, nie było wolnych dni ani w Gdańsku, ani w Krakowie. Zajęcia odbywały się 
nawet w temperaturze 33 stopni na sali, ale wszyscy bardzo dobrze znieśli nawet 7-8 godzin 

dziennie w takich warunkach. Nie było niepokojących zachować ani problemów wychowawczych. 

Grupa powoli się dociera. Wraz z trenerem Zbigniewem Grześlakiem postanowiliśmy w przyszłości

pomijać osoby, które nie wykazują wielkiej ochoty do treningu. 

Po przedstawieniu informacji i zakończeniu dyskusji prezes Marek Zalewski poddał pod 

głosowanie jawne przyjęcie informacji przez Zarząd.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

8 (ośmiu) 8 (osiem) 7 (siedem) 1 (jeden) 0 (zero) POZYTYWNY

Prezes Marek Zalewski stwierdził przyjęcie przez Zarząd informacji trenera koordynatora kadr 

wojewódzkich z przebiegu akcji letnich sezonu 2018.
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Punkt 13. Głos zabrał prowadzący rozgrywki drużynowe, Marek Romkowski, przedstawiając 

pokrótce sytuację - brak terminarza II ligi kobiet. Zgłosiły się tylko cztery zespoły. Trzeba podjąć 
decyzję, czy warto grać mecz-rewanż, czy może rozegrać sezon na trzy zjazdy. 

Ad hoc głos zabrał Marcin Kusiński stwierdzając, że trzeba utrzymać system rozgrywek, zebrani 

podzielili przez aklamację to stanowisko. 

Marek Romkowski stwierdził następnie, że w ligach męskich są zespoły, które  zgłosiły nawet 

cztery kobiety w składach, mimo, że w jednym meczu może być wpisana w protokół tylko jedna 

kobieta. 

Jeśli chodzi o piątą ligę zgłosiło się 36 zespołów, co daje możliwość stworzenia trzech grup po 12 

zespołów. Otwarta zostaje kwestia awansów z V do IV ligi. Idąc za wnioskiem z WZD o 

zwiększenie liczby spadków i awansów pomiędzy ligami, można przyjąć awans po dwa zespoły z 

każdej grupy V ligi, ale wówczas z IV ligi musiały spadać po trzy zespoły z każdej ligi. Można 

utrzymać system z sezonu 2017/2018 - awansują cztery zespoły, zwycięzcy poszczególnych grup i 

zwycięzca turnieju barażowego z udziałem zespołów, które w grupach V ligi zajęły drugie miejsca.

W dyskusji, z udziałem Cezarego Walichnowskiego i Piotra Napiórkowskiego zarząd wypracował 

stanowisko utrzymania systemu z sezonu 2017/2018 z turniejem barażowym. Jednocześnie 

podniesiona została kwestia udziału zawodników w meczach barażowych, wymogu, że mogą w 

nich brać udział tylko zawodnicy, którzy zagrali przynajmniej w dwóch meczach ligowych. 

Zawodnik może brać udział w barażach tylko w jednej klasie rozgrywkowej. 

Zarząd poprzez aklamację przychylił się do zawarcia ww. warunków udziału w barażach.

Następnie Marek Romkowski zwrócił uwagę, że w związku z wprowadzeniem przez Polski 

Związek Tenisa Stołowego nowego systemu składania wniosków o licencje okresowe doszło do 

pewnego zamieszania w tym zakresie i niemożliwe jest zweryfikowanie przez WR MOZTS faktu 

posiadania licencji przez zgłoszonych do udziału w rozgrywkach ligowych zawodników i klubów. 

W związku z powyższą sytuacją, zdaniem Wydziału Rozgrywek MOZTS należałoby przedłużyć 
okres składania wniosków dla uczestników rozgrywek ligowych MOZTS. Zarząd przyjął tę 
propozycję przez aklamację.

W tym miejscu zabrał głos dyrektor biura MOZTS Rafał Wereszczaka zgłaszając podobny problem,

który wystąpił przy rozgrywkach indywidualnych. Część uczestników I Grand Prix Mazowsza 

kategorii młodzik nie widniała w Internetowym Systemie Licencyjnym. W związku z powyższym, 

aby zachować ducha rywalizacji fair play, należałoby przyznać punkty rankingowe wszystkim 

uczestnikom wspomnianych zawodów i wystąpić do WR PZTS o usankcjonowanie ww. decyzji. Po

dyskusji Zarząd poprzez aklamację przychylił się do ww. wniosku. 

Jednocześnie dyrektor zwrócił uwagę, że aby przyjąć Regulamin Rozgrywek na sezon 2018/2019 z 

przedyskutowanymi i zaakceptowanymi przez Zarząd poprawkami, należy uczynić to poprzez 

przyjęcie odpowiedniej uchwały. Również w formie uchwały należy podjąć decyzje Zarządu w 

zakresie podziału na grupy V ligi, zasad spadków i awansów, przedłużenia terminu uzyskania 

licencji PZTS oraz przyznania punktów za udział w I GPM młodzików. Aby uchwała była 

prawomocna należy ją wprowadzić do porządku obrad.

W związku z powyższym przewodniczący obrad  Marek Zalewski poddał pod głosowanie jawne 

wniosek o uzupełnienie porządku obrad w punkcie 13. o podjęcie uchwały w sprawie regulaminu 

rozgrywek i ww. decyzji. 

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

8 (ośmiu) 8 (osiem) 8 (osiem) 0 (zero) 0 (zero) POZYTYWNY
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Marek Zalewski stwierdził przyjęcie przez Zarząd zmiany w porządku obrad o podjęcie uchwały nr 

23/11/09/2018 ws. regulaminu rozgrywek i uregulowań na początku sezonu. Porządek obrad po 

korekcie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym przewodniczący obrad  Marek Zalewski poddał pod głosowanie w trybie 

jawnym uchwałę nr 23/11/09/2018 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rozgrywek 

MOZTS na sezon 2018/2019, przedłużenia terminu składania wniosków o licencje w Internetowym

Systemie Licencyjny (ISL) Polskiego Związku Tenisa Stołowego dla klubów i zawodników 

zgłoszonych na listach imiennych do lig MOZTS, przyznania punktów za uczestnictwo w I Grand 

Prix Mazowsza kategorii młodzik oraz zasad przeprowadzenia rozgrywek V ligi mężczyzn w 

sezonie 2018/2019.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

8 (ośmiu) 8 (osiem) 8 (osiem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Marek Zalewski stwierdził przyjęcie przez uchwałę nr 23/11/09/2018 w sprawie przyjęcia tekstu 

jednolitego Regulaminu Rozgrywek MOZTS na sezon 2018/2019, przedłużenia terminu składania 

wniosków o licencje w Internetowym Systemie Licencyjny (ISL) Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego dla klubów i zawodników zgłoszonych na listach imiennych do lig MOZTS, przyznania 

punktów za uczestnictwo w I Grand Prix Mazowsza kategorii młodzik oraz zasad przeprowadzenia 

rozgrywek V ligi mężczyzn w sezonie 2018/2019. Uchwała wraz załącznikiem , tekstem jednolitym

Regulaminu Rozgrywek MOZTS na sezon 2018/2019 stanowi załącznik nr 27 do niniejszego 

protokołu. 

Punkt 14. Przewodniczący Kolegium Sędziów Krystian Kilar przedstawił sytuację na początku 

sezonu w kwestiach sędziowskich. Część sędziów mazowieckich wycofała się z czynnego udziału 

w życiu związku, część nie przystąpiła do egzaminu na licencje PZTS, dwie osoby nie zaliczyły 

egzaminu, nie wiadomo, czy i kiedy będzie egzamin poprawkowy. W związku z powyższym status 

quo województwa na tle kraju nie został zachowany. Większość sędziów, którzy zostali do obsługi 

II ligi to emeryci. Już występują problemu z obsadami sędziowskimi. Jest dużo zmian terminów 

meczów, kluby przekładają spotkania, co dodatkowo utrudnia kompletowanie obsad na II ligę 
MOZTS. Kolegium sędziów podjęło zatem kroki celem naboru chętnych na kurs, jest nadzieja, że 

może się sytuacja zmienić na lepszą.  

Punkt 15. Wobec absencji przedstawicieli Komisji Rewizyjnej, punkt nie został zrealizowany.  

Punkt 16. W punkcie "Sprawy różne, wolne wnioski" nikt nie zgłosił się do dyskusji.

Punkt 15. W związku z wyczerpaniem porządku obrad 11. Posiedzenia Zarządu MOZTS, Prezes 

Marek Zalewski zamknął posiedzenie. 

Podpisy:

Protokołował: Przewodniczył

Rafał Wereszczaka Marek Zalewski
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