
Warszawa, 31 sierpnia 2018 r.

Protokół
z 10. Posiedzenia Zarządu 

Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
15 maja 2018 r. Warszawa

Obecni: Marek Zalewski - prezes, Kazimierz Łaszczyński - wiceprezes ds finansowych/skarbnik, Marcin Kusiński -

wiceprezes  ds.  szkoleniowych,  Krystian  Kilar,  Dariusz  Kostrzewa,  Sylwester  Małecki,  Piotr  Napiórkowski  –

członkowie  zarządu,  Grzegorz  Bor  -  przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej,  Andrzej  Brodzki  -  sekretarz  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 prezes Zarządu Marek Zalewski. Powitał przybyłych oraz 

delegatów klubów członkowskich MOZTS, którzy byli obecni na sali obrad jako goście. Ze 

względu na absencję sekretarza związku, prezes powierzył protokołowanie obrad dyrektorowi biura

Rafałowi Wereszczaka. Obecny zaakceptowali propozycję przez aklamację.

Punkt 2. Po zapytaniu o uwagi do proponowanego porządku obrad, wobec braku głosów, prezes 

Marek Zalewski poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

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 9. Posiedzenia Zarządu, wobec braku chętnych do 

zabrania głosu, prezes Marek Zalewski poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z 9. 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 9. posiedzenia Zarządu bez poprawek, który stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

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

wyznaczenia w trybie pozakonkursowym współorganizatorów 62. Finału TTS Memoriał Red. J. 

Strzałkowskiego oraz Mistrzostw Województwa kategorii skrzat.  Przekazał iż miał liczne głosy od 

rodziców by w miarę możliwości nie organizować turniejów w maju, tzn. w tzw. okresie 

komunijnym. Stwierdził, że w tym sezonie udało się zakończyć turnieje Warszawskiej Olimpiady 

Młodzieży jeszcze w kwietniu.

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

sprawie zatwierdzenia Decyzji nr 4/2018 Prezesa Zarządu MOZTS.
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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 1/10/05/2018, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

Punkt 5. Prezes Zarządu Marek Zalewski poinformował o działaniach podjętych w sprawie 

sponsorów w przyszłym sezonie. Prawdopodobne jest, że firma Butterly pozostanie na takich 

samych albo lepszych warunkach jak dotychczas. Jest też druga oferta firmy Decathlon, która się 

zgłosiła i obie firmy są zainteresowane sponsoringiem MOZTS. Poziom to minimum pomoc w 

nagrodach na turnieje wojewódzkie, która jest dość istotna. W przypadku firmy Butterfly dała 

Związkowi w trwającym sezonie oszczędności w skali około 12 tysięcy złotych.

W tym miejscu głos zabrał Marcin Kusiński podejmując temat piłeczek. Obecnie zapewniane przez 

sponsora, mimo, że są trwałe, to są bardzo twarde i jakościowo różnią się od tych, którymi 

rozgrywane są turnieje ogólnopolskie. Piłki te zostały wycofane w Chinach. W dodatku sponsor ma 

w swojej ofercie piłeczki, do których nie ma zastrzeżeń, ale 12 tych piłek kosztuje 106 zł. Cena 

odstrasza potencjalnych klientów na te piłki.

Następnie głos zabrał Prezes Marek Zalewski, stwierdzając, że jeśli chodzi o piłeczki to również w 

grze są dwie firmy. Kontynuując punkt piąty prezes poinformował o udanej współpracy z powiatem

mławskim, dzięki której Związek był współorganizatorem III Grand Prix Polski żaczek i żaków. 

Pod koniec marca i w kwietniu Związek przeprowadził pełen cykl turniejów Warszawskiej 

Olimpiady Młodzieży, na którą otrzymał kwotę 12 tysięcy złotych z miasta stołecznego Warszawa 

poprzez Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego. Nowością w tym 

sezonie było zorganizowanie turnieju mistrzowskiego dla żaków włącznie z mistrzostwami w grze 

podwójnej, co pierwotnie powodowało kontrowersję, ale ostatecznie uczestnicy ocenili pomysł i 

jego realizację pozytywnie. 

Turnieje trzeciego cyklu eliminacji do Grand Prix Polski oraz wojewódzkie turnieje mistrzowskie 

zostały zrealizowane ze środków Związu, przy wsparciu sponsorów sprzętowego i nagród. 

Organizacja, wybór współorganizatorów zawodów są pomyślane w ten sposób, by w nowym 

sezonie sfinansować jak najwięcej turniejów z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, która do końca 

roku wyniesie 22 tysiące zł. Na tym prezes zakończył informację.

Punkt 6. Wobec braku głosów w dyskusji nad sprawozdaniem finansowym Zarządu, Prezes Marek 

Zalewski zarządził głosowanie nad uchwałą o przyjęciu przez Zarządu sprawozdania finansowego 

za rok 2017 r.

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 2/10/05/2018 ws. przyjęcia 

sprawozdania finansowego MOZTS za rok 2017, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu.

Punkt 7. Wobec braku głosów w dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu, Prezes Marek Zalewski 

zarządził głosowanie nad uchwałą o przyjęciu przez Zarząd sprawozdania za rok 2017 r.

str. 2 z 5



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 3/10/05/2018 ws. przyjęcia 

sprawozdania Zarządu MOZTS za rok 2017, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu do obradujących dołączył Piotr Napiórkowski, członek Zarządu.

Punkt 8. Prezes Zarządu Marek Zalewski poinformował, że będą zmiany w Regulaminie 

Rozgrywek PZTS na sezon 2018/2019. Wywiązała się krótka dyskusja wśród zebranych, w której 

udział wzięli m.in Sylwester Małecki, Marcin Kusiński i z głosem doradczym Marek Romkowski.

Dyskusję przerwał prezes Marek Zalewski, proponując przyjęcie Regulaminu Rozgrywek MOZTS 

w uzgodnionym wcześniej, proponowanym kształcie, a w przypadku koniecznych zmian 

wynikających ze zmian w Regulaminie PZTS, dokonanie tych zmian w miesiącu wrześniu. Wobec 

braku innych głosów prezes Marek Zalewski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia 

tekstu jednolitego Regulaminu Rozgrywek.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

Prezes Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 4/10/05/2018 ws. przyjęcia 

jednolitego tekstu Regulaminu Rozgrywek na sezon 2018/2019, która stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu.

Punkt 9. Temat zreferował dyrektor biura MOZTS Rafał Wereszczaka. Proponowane zawieszenie 

klubów jest częścią porządkowania spraw członkostwa w MOZTS. Kluby, których propozycja 

dotyczy (z wyłączeniem KTS Energia Kozienice) nie płacą składek członkowskich co najmniej od 

roku (brak danych sprzed początku kadencji) oraz nie uczestniczą we współzawodnictwie 

sportowym MOZTS i PZTS. KTS Energia Kozienice wystąpiła w mailu nie powodującym skutków 

prawnych o wykreślenie z pocztu członków MOZTS. Miejsca tego klubu w rozgrywkach ligowych 

MOZTS w sezonie 2017/2018 zostały przejęte przez KTS Kozienice. Zawieszenie oraz 

poinformowanie o tym fakcie zainteresowanych klubów da im szansę wypowiedzenia się w kwestii 

członkostwa w MOZTS. W przypadku braku reakcji w ciągu 30 dni od dostarczenia, bądź próby 

poinformowania zainteresowanych o decyzji Zarządu, będzie podstawa do podjęcia kolejnego 

kroku w sprawie zainteresowanych, tj. skreślenia z listy członków MOZTS.

Wobec braku pytań i innych głosów prezes Marek Zalewski zarządził głosowania nad kolejnymi 

uchwałami:

a) w sprawie zawieszenia w prawach członka MOZTS klubu GLUKS Start Łyse:

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

Prezes Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 5/10/05/2018 ws. zawieszenia 

w prawach członka zwyczajnego MOZTS Klubu GLUKS Łyse, która stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu.
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b) w sprawie zawieszenia w prawach członka MOZTS klubu KS Energia Kozienice:

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

Prezes Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 6/10/05/2018 ws. zawieszenia 

w prawach członka zwyczajnego MOZTS Klubu KS Energia Kozienice, która stanowi załącznik nr 

9 do niniejszego protokołu.

c) w sprawie zawieszenia w prawach członka MOZTS klubu UKS Darex Janówek:

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

Prezes Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 7/10/05/2018 w sprawie 

zawieszenia w prawach członka zwyczajnego MOZTS Klubu UKS Darex Janówek, która stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu

d) w sprawie zawieszenia w prawach członka MOZTS klubu UKS Komorów:

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

Prezes Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 8/10/05/2018 w sprawie 

zawieszenia w prawach członka zwyczajnego MOZTS Klubu UKS Komorów, która stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu

e) w sprawie zawieszenia w prawach członka MOZTS klubu UKS Sarbiewo:

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

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

Prezes Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 9/10/05/2018 w sprawie 

zawieszenia w prawach członka zwyczajnego MOZTS Klubu UKS Sarbiewo, która stanowi 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu

Punkt 10. Punkt zreferował wiceprezes ds sportowych, koordynator kadr wojewódzkich Marcin 

Kusiński. Poinformował o uzgodnieniach dotyczących letnich zgrupowań kadr oraz o powołaniach. 

Wszystkie informacje są na stronie MOZTS. Zawodnicy, którzy się zgłosili na zgrupowania, a nie 

są członkami kadr wojewódzkich będą mieli zwiększone dopłaty. Zapotrzebowanie na udział w 

szkoleniach jest większe od liczby przysługujących Związkowi miejsc. Przy organizacji i kalkulacji

kosztów zgrupowań, przyjmowane jest założenie by Związek nie dopłacał z własnych środków, a 

koszty były pokryte przez ministerstwo i rodziców. Będę się starał - zadeklarował Marcin Kusińśki, 
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by dopłata nie wynosiła więcej jak 35 zł za osobodzień. Gdyby się tak udało, byłaby to najniższa 

dopłata w ostatnich czterech latach. Warto podkreślić, że koszty zgrupowań rosną. W centralnych 

ośrodkach sportu wynoszą 60 zł od osoby więcej niż otrzymujemy na zgrupowanie, stąd akcja 

letnia nie odbędzie się w zalecanych przez ministerstwo miejscach. Zakładamy, że dopłata do 

zgrupowania od osoby wyniesie między 300 a 350 zł, co zdaniem Marcina Kusińskiego jest kwotą 

akceptowalną. 

Punkt 11. Przewodniczący Kolegium Sędziów Krystian Kilar poinformował, że sprawy 

sędziowskiego funkcjonowały zgodnie z harmonogramem. Województwa ma 18 sędziów na 

poziomie rozgrywek centralnych, co jest największą liczbą w Polsce. 23 sędziów posiada licencje 

MOZTS. Obecnie największym problemem jest znalezienie odpowiedniej liczby sędziów w danym 

dniu. Często w ostatniej chwili zmieniają się terminy w II lidze, kluby dostają na to zgodę, ale 

trzeba szukać dostępnego sędziego.

W punkcie 11 głos zabrał członek Kolegium Sędziów, Grzegorz Bor podkreślając dobrą ocenę 

organizacji i pracy sędziów mazowieckich podczas III Grand Prix Polski kategorii żak w Mławie. 

Zauważył, że skorzystanie z 16 stołów znacznie skróciłoby sobotnie rozgrywki w Mławie, a tak 

sobota była dniem bardzo wymagającym dla sędziów. Powinno się stosować zasadę pięciu sędziów 

na cztery stoły w takich okolicznościach. Sędziowie mieli bardzo mało czasu, nawet na wyjście do 

toalety przez cały dzień. Dyrektor biura zauważył w tym miejscu, że zapotrzebowanie na ten dzień 

wynosiło 16 osób, jednak nie było tylu chętnych. Grzegorz Bor odpowiedział, że był to termin, 

kiedy nałożyły się terminy. W tym miejscu Marek Zalewski zauważył, że zawody zostały 

obsadzone sędziami z licencjami PZTS lub MOZTS i pod tym względem podniosły poziom 

organizacji o szczebel wyżej. Poinformował, że PZTS pracuje nad nowymi kryteriami przydzielana 

organizacji zawodów Grand Prix Polski. Marcin Kusiński zadał w tym miejscu pytanie, dlaczego na

Grand Prix Polski seniorów nie ma sędziów licencjonowanych. W pewnych miejscach zawody te 

odbywają się już trzeci rok z rzędu a poziom sędziów wciąż pozostawia dużo do życzenia. 

Punkt 12. Głos zabrał prowadzący rozgrywki drużynowe, Marek Romkowski. Zwrócił uwagę, że 

jeśli chodzi o rozgrywki ligowe w najbliższym czasie Zarząd będzie musiał podjąć decyzje o 

ustalenie miejsca rozegrania turnieju barażowego o wejście do IV ligi. 

Punkt 13. Głos zabrał Grzegorz Bor, stwierdzając, że relacja z kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną będzie ujęta w sprawozdaniu, które zostanie przedstawione podczas Walnego 

Zebrania Delegatów, które rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu obrad Zarządu. 

Punkt 14. W punkcie "Sprawy różne, wolne wnioski" nikt nie zgłosił się do dyskusji.

Punkt 15. W związku z wyczerpaniem porządku obrad 10. Posiedzenia Zarządu MOZTS, Prezes 

Marek Zalewski zamknął posiedzenie. 

Podpisy:

Protokołował: Przewodniczył

Rafał Wereszczaka Marek Zalewski
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