
Warszawa, 24.02.2019 r.

Protokół z 12. Posiedzenia Zarządu
Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego

Warszawa, 18 grudnia 2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:  Marek Zalewski  -  Prezes  Zarządu,  Marcin  Kusiński  -  Wiceprezes  ds.

Szkoleniowych, Paweł Szeliński - Sekretarz, członkowie Zarządu: Andrzej Nadrowski, Piotr Napiórkowski,

Cezary Walichnowski, Krystian Kilar (przewodniczący Kolegium Sędziów, członek Wydziału Rozgrywek)

oraz  Michał  Lengiewicz  –  sekretarz  Komisji  Rewizyjnej,  Artur  Kozak  -  Przewodniczący  Wydziału

Rozgrywek, Marek Romkowski - Prowadzący Rozgrywki Drużynowe, Rafał Wereszczaka – dyrektor Biura

Zarządu, Monika Kamińska, Mirosław Kamiński - zaproszeni goście. Lista obecności stanowi załącznik nr 1

do Protokołu.

Przed  rozpoczęciem  posiedzenia,  w  oczekiwaniu  na  quorum  obecni  (wyżej  wymienieni  poza

Krystianem Kilarem i Piotrem Napiórkowskim) zaprosili do zabrania głosu zaproszonych gości z

SCKiS Hals Warszawa - członka Zarządu Klubu panią Monikę Kamińską oraz odpowiedzialnego

za zespół IV ligi mężczyzn - Mirosława Kamińskiego.

Pani Monika Kamińska przedstawiła sytuację klubu, wycofanie się głównego sponsora, a co za tym

idzie brak możliwości  uregulowania zobowiązań  wobec MOZTS - kary za walkower w II  lidze

kobiet, rachunków za udział zawodników w Grand Prix Mazowsza oraz kar za wycofanie trzech

zespołów z rozgrywek. Zapytała o optymalne rozwiązanie, w którym zawodnicy Klubu mogliby

kontynuować  mimo  to  udział  w  rozgrywkach  indywidualnych.  P.  Mirosław  Kamiński  pytał  o

rozwiązanie, w którym jego zespół mógłby kontynuować udział w rozgrywkach drużynowych. 

Goście  otrzymali  informację,  zgodną  z  Regulaminem  Rozgrywek,  zawodnicy  Klubu  mogliby

kontynuować  uczestnictwo w rozgrywkach  indywidualnych  w barwach innego klubu, bądź  jako

zawodnicy niestowarzyszeni tylko w przypadku likwidacji sekcji. Po wycofaniu się przez Klub z

rozgrywek,  regulamin  nie  przewiduje  dalszego  udziału  jego  zespołów  w  rozgrywkach.  Po

otrzymaniu powyższej informacji zaproszeni goście opuścili salę obrad.

Punkt 1. Posiedzenie otworzył  prezes Zarządu Marek Zalewski.  Powitał  przybyłych.  Powierzył

protokołowanie obrad Sekretarzowi Pawłowi Szelińskiemu. Obecni zaakceptowali propozycję przez

aklamację.

Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad. Prezes Zarządu Marek Zalewski postawił wniosek o przyjęcie

porządku obrad z korektą w proponowanym w Zawiadomieniu kształcie. Po zapytaniu czy nie ma

innych 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 

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

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

Punkt 3. Przyjęcie protokołu z 11. Posiedzenia Zarządu. W tym miejscu głos zabrał dyrektor

Biura  Zarządu Rafał  Wereszczaka  informując,  że  protokół  został  przygotowany  zbyt  późno by

członkowie zarządu zapoznali się z nim w dostatecznym stopniu. W związku z powyższym Prezes

Marek Zalewski przeszedł do kolejnego punktu obrad. 
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Punkt 4.  Zatwierdzenie decyzji Prezesa Zarządu. Prezes Marek Zalewski pokrótce przedstawił

przesłanki  podjęcia  decyzji  ws.  07/2018  w  sprawie  ogłoszenia  konkursu  na  współorganizację

zawodów wojewódzkich z Kalendarza MOZTS na sezon 2018/2019 z terminami od 1 stycznia do

30 kwietnia 2019 r. z wyłączeniem Warszawskiej Olimpiady Młodzieży oraz decyzji nr 08/2018 w

sprawie  przyjęcia  do  realizacji  Kalendarza  Sportowego  MOZTS  na  rok  2019.  Podjęcia  obu

wymagały uwarunkowania czasowe.

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

sprawie zatwierdzenia Decyzji Prezesa Zarządu MOZTS nr 7/2018 i 8/2018.

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 stwierdził przyjęcie uchwały nr 1/12/12/2018, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego

protokołu. 

Punkt  5.  Sprawy  członkowskie:  podjęcie  uchwał  w  sprawie  przyjęcia  w  poczet  członków

zwyczajnych MOZTS kolejnych klubów. 

Dyrektor biura omówił każdy z osobna przypadek. KTS Nowy Dwór Mazowiecki, WKS MOSiR

Sochaczew  oraz  SSON  Start  Siedlce  dopełniły  brakujące  formalności,  co  było  przyczyną

warunkowego przyjęcia  ww.  w poczet  członków MOZTS na poprzednim posiedzeniu Zarządu.

Złożenie deklaracji przez KSN Warszawa było z kolei wynikiem działań dyscyplinujących - Klub

uczestniczył  we  współzawodnictwie  PZTS  (rozgrywki  niepełnosprawnych),  a  wbrew

Regulaminowi Rozgrywek PZTS nie był członkiem WZTS.

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

uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków MOZTS następujących Klubów: 

- KTS Nowy Dwór Mazowiecki, uchwała nr 2/12/12/2018

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 Marek Zalewski w tym miejscu stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 2/12/12/2018

ws. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych MOZTS KTS Nowy Dwór Mazowiecki; uchwała

stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

- Wielosekcyjny Klub Sportowy MOSIR Sochaczew uchwała nr 3/12/12/2018 

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO
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Prezes Marek Zalewski w tym miejscu stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 3/12/12/2018

ws.  przyjęcia  w  poczet  członków  zwyczajnych  MOZTS  WKS  MOSIR  Sochaczew;  uchwała

stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

- RSSON Start Siedlce, uchwała nr 4/12/12/2018

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 Marek Zalewski w tym miejscu stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 4/12/12/2018

ws. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych MOZTS RSSON Start Siedlce;  uchwała stanowi

załącznik nr 6 do protokołu.

- KSN Start Warszawa, uchwała nr 5/12/12/2018

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 Marek Zalewski w tym miejscu stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 5/12/12/2018

ws. przyjęcia w poczet  członków zwyczajnych MOZTS KSN Start Warszawa; uchwała stanowi

załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt nr 6. Przyjęcie Kalendarza Sportowego MOZTS na rok 2019. W tym miejscu wywiązała

się dyskusja dotycząca terminu III Grand Prix Mazowsza Seniorów w dniu 13 stycznia. Prowadzący

Rozgrywki  Drużynowe Marek Romkowski  podniósł  fakt  kolizji  terminu z  terminem rozgrywek

ligowych MOZTS. Dyrektor biura wyjaśnił, że 13 stycznia był jedyną datą z uwagi na zagęszczenie

terminów zawodów ogólnopolski i  bliski termin Grand Prix Polski Seniorów. Ponadto dodał, że

termin niedzielny był podyktowany faktem takiej dyspozycji Zarządu z początku kadencji, by nie

organizować  turniejów  wojewódzkich  seniorów  w  terminach  kolidujących  z  rozgrywkami

pierwszych  lig  PZTS.  W toku  dyskusji  wypracowano  rozwiązanie  polegające  na  przeniesieniu

kolejki ligowej na sobotę 12 stycznia z zastrzeżeniem, że Kluby nie biorące udziału w zawodach

indywidualnych mogą rozegrać swoje mecze w pierwotnym terminie.

Wobec wypracowania wspólnej propozycji i braku innych głosów prowadzący obrady poddał pod

głosowanie projekt uchwały nr 6/12/12/2019 ws. przyjęcia Kalendarza Sportowego MOZTS na rok

2019.

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 w tym miejscu stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 6/12/12/2018

ws. przyjęcia Kalendarza Sportowego MOZTS na rok 2019; uchwała stanowi załącznik nr 7 do

protokołu, załącznik do uchwały - Kalendarz Sportowy MOZTS na rok 2019 stanowi załącznik nr 8

do protokołu.
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Punkt nr 7. Rozstrzygnięcie konkursu na współorganizację zawodów sportowych MOZTS z

terminami  od  1  stycznia  do  30  kwietnia  2018  z  wyłączeniem  Warszawskiej  Olimpiady

Młodzieży - podjęcie uchwały (projekt uchwały nr 7/12/12/2018 - załącznik nr 9)

Miejsca  rozgrywania  turniejów  zostały  wybrane  przez  Członków  Zarządu  na  podstawie  ofert

złożonych przez kluby, wybrane zostały najbardziej optymalne propozycje. Oferty omówił dyrektor

Biura Zarządu.

Wobec braku innych głosów prowadzący obrady Marek Zalewski poddał pod głosowanie projekt

uchwały nr 7/12/12/2019 ws. rozstrzygnięcia konkursu na współorganizację zawodów sportowych

MOZTS z terminami od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 r. z wyłączeniem Warszawskiej Olimpiady

Młodzieży.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 4 (cztery) 2 (dwa) 1 (jeden) PRZYJĘTO

Prezes Marek Zalewski w tym miejscu stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 7/12/12/2018

ws. rozstrzygnięcia konkursu na współorganizację zawodów sportowych MOZTS z terminami od 1

stycznia  do 30  kwietnia  2019 r.  z  wyłączeniem Warszawskiej  Olimpiady  Młodzieży.;  uchwała

stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

W tym miejscu salę opuścił Sekretarz Komisji Rewizyjnej Michał Lengiewicz.

Punkt  nr  8.  Informacja  Prezesa  Zarządu  na  temat  działań  podjętych  od  poprzedniego

Posiedzenia  Zarządu. Dyrektor  Biura  Zarządu  poinformował  o  piśmie  -  podziękowaniach  od

organizatorów  za  pomoc  MOZTS  w  przeprowadzeniu  Mistrzostw  Mazowsza  Klubów  dla

Niepełnosprawnych. Szczegóły na temat wsparcia ze strony MOZTS przekazał Prezes Zarządu.

Dyrektor  Biura  Zarządu  pokrótce  omówił  statystyki  uczestnictwa  w  zawodach  wojewódzkich

MOZTS.  Widać  w  nich  niewielką  poprawę  frekwencji,  lecz  wciąż  daleko  jest  do  osiągnięcia

poziomów z poprzedniej kadencji. W tym miejscu wywiązała się dyskusja na temat popularyzacji

tenisa stołowego, znalezienia sposobów zaangażowania większej ilości dzieci i młodzieży w udział

w zawodach wojewódzkich.

Dyrektor Biura Zarządu pokrótce omówił sprawę wystąpienia jednego z byłych zawodników, który

powołując  się  na  tzw.  RODO domaga  się  usunięcia  swoich  danych  z  serwisu  ligowego  z  lat

poprzednich. Ze sprawą Związek zwrócił się do prawnika Polskiego Związku Tenisa Stołowego i

czeka na stosowną opinię. Wciąż funkcjonują różne interpretacji nowego prawa. Związek, zgodnie

z rekomendacjami z PZTS wprowadził klauzulę RODO na stronę mzts.pl, a także do dokumentów

związanych ze zgłoszeniami do rozgrywek oraz przystąpieniem w poczet członków MOZTS. 

Po  wyczerpaniu  się  głosów  w  temacie  RODO,  Prezes  Zarządu  poprosił  zebranych  o  podjęcie

decyzji  o  przydziale  dwóch stołów przekazanych  do MOZTS przez  PZTS.  O przydział  stołów

wystąpił Klub Spójnia Warszawa, motywując swą prośbę potrzebami. Propozycja została poddana

pod jawne głosowanie.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 6 (sześć) 1 (jeden) 0 (zero) PRZYJĘTO
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W tym miejscu Prezes Zarządu stwierdził, że Zarząd podjął decyzję o przekazaniu stołów do KS

Spójnia Warszawa. 

Punkt  nr 9.  Sprawy szkoleniowe -  informacja  Koordynatora  Kadr Wojewódzkich.  Marcin

Kusiński  poinformował  o  pomyślnym  załatwieniu  sprawy  przekazania  206  sztuk  piłek  z  Unii

Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, celem wykorzystania na zawodach wojewódzkich i

podczas obozów Kadry Mazowsza.

Koordynator poinformował także o możliwościach organizacji obozów szkoleniowych w okresie

ferii zimowych, jednak z powodu braku środków z dotacji na ten cel, za obozy musieliby płacić

rodzice bądź kluby.

Niestety wciąż nie można określić planów co do obozów letnich, informacja o wysokości i sposobie

finansowania będzie dostępna dopiero w maju - poinformował zebranych. 

Punkt  10.  Informacja  Przewodniczącego  Wydziału  Rozgrywek. Przewodniczący  Wydziału

Rozgrywek Artur Kozak po analizie i dalszej dyskusji z członkami Zarządu stwierdził, że nie ma

możliwości nie nakładania kar finansowych na SCKiS Hals Warszawa, nawet w obliczu obecnej

sytuacji  klubu. Pogląd ten podzielili  przez aklamację  zebrani członkowie Zarządu. Zobowiązano

dyrektor Biura Zarządu do przekazania do Klubu informacji  o negatywnym ustosunkowaniu się

przez  Zarząd  do  pism  SCKiS  Hals  Warszawa  w  sprawie  nie  nakładania  kar  finansowych  za

wycofanie się z rozgrywek. 

Następnie  przedyskutowano  pismo  z  ULKS  Kazanów  ws.  dopuszczenia  do  rozgrywek  dwóch

zgłoszonych  po  terminie  zawodników,  ale  nie  spełniających  warunków  uczestnictwa,  bądź

dokoptowania do składu zespołu w trakcie rozgrywek, co przewiduje regulamin.

Zarząd  poprzez  aklamację  zaakceptował  stanowisko  Wydziału  Rozgrywek,  tzn.  negatywną

odpowiedź na pismo Klubu. 

Punkt 11. Informacja Przewodniczącego Kolegium Sędziów

Krystian Kilar przedstawił obecną sytuację sędziów, zmiany obsad sędziowskich z uwagi na zmiany

terminów rozgrywania zawodów. Poinformował  o planowane szkolenie dla nowych osób, które

chciałyby rozpocząć pracę sędziowską.

Punkt 12. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Wobec  braku  na  sali  przedstawicieli  Komisji  Rewizyjnej  przewodniczący  obrad  przeszedł  do

realizacji kolejnego punktu.

Punkt 13. Sprawy różne, wolne wnioski

Wobec braku głosów przewodniczący obrad przeszedł do realizacji kolejnego punktu.

Punkt 14. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zamknął Prezes Zarządu, dziękując zebranym za przybycie i rzeczowe dyskusje. 

Na tym obrady zakończono.

Podpisy:

Protokołował: Przewodniczył

Paweł Szeliński Marek Zalewski
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