
Warszawa, 16.12.2020 r.

Protokół z 16. Posiedzenia Zarządu
Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego

12 grudnia 2019 r., godz. 17.00
Miejsce posiedzenia: Warszawa, ul. Bema 87 lokal 3 U

W posiedzeniu uczestniczyli:  Marek Zalewski - Prezes Zarządu, Kazimierz Łaszczyński  Wiceprezes ds

Finansowych (Skarbnik),  Marcin Kusiński  -  Wiceprezes  ds Szkoleniowych, Paweł Szeliński  -  Sekretarz,

Członkowie Zarządu: Krystian Kilar (przewodniczący Kolegium Sędziów, Członek Wydziału Rozgrywek -

obecny od godz. 18.10, ostatniego podpunktu punktu 6 porządku obrad), Piotr Napiórkowski oraz Grzegorz

Bor  -  Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej,  Michał  Lengiewicz – Sekretarz  Komisji  Rewizyjnej,  Marek

Romkowski  -  Prowadzący  Rozgrywki  Drużynowe,  Rafał  Wereszczaka  –  dyrektor  Biura  Zarządu. Lista

obecności stanowi załącznik nr 1 do Protokołu. 

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

zdolność  Posiedzenia  do  podejmowana  uchwał  -  obecność  wymaganego  quorum.  Następnie

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 w proponowanym w Zawiadomieniu kształcie. wobec braku głosów, prezes Marek

Zalewski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie porządku obrad. 

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

5 (pięciu) 5 (pięć) 5 (pięć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

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

Punkt 3. Przyjęcie protokołów z 13., 14. i 15 Posiedzeń  Zarządu. W tym miejscu głos zabrał

dyrektor Biura Zarządu Rafał Wereszczaka informując, że w odpowiednim, do zapoznania się przez

członków Zarządu, czasie dotarły protokoły z 13 i 14. Posiedzeń Zarządu. W związku z brakiem

uwag i głosów w dyskusji  prowadzący obrady Prezes Marek Zalewski   poddał pod głosowanie

jawne przyjęcie protokołów z 13. i 14. Posiedzeń Zarządu.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

5 (pięciu) 5 (pięć) 5 (pięć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes stwierdził przyjęcie protokołów z 13. i 14. Posiedzeń Zarządu, które stanowią odpowiednio

załączniki nr 3 i 4 do niniejszego protokołu. 

Punkt 4. Zatwierdzenie decyzji Prezesa Zarządu.  Prezes Marek Zalewski pokrótce przedstawił

przesłanki podjęcia decyzji:

-  nr  9/2019  w  sprawie  w  sprawie  zmian  w  Kalendarzu  Sportowym  MOZTS  na  rok  2019,

wyznaczenia  terminów  zawodów  wojewódzkich  do  końca  sezonu  2019/2020  oraz

pozakonkursowego  przyznania  współorganizacji  finałów wojewódzkich  Mini  Olympic  Games  i

Drużynowego Turnieju Uczniowskiego
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- nr 10/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na współorganizację imprez z Kalendarza Sportowego

MOZTS z terminami do końca sezonu 2019/2020

Wobec braku głosów w dyskusji prezes Marek Zalewski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie

uchwały w sprawie zatwierdzenia Decyzji Prezesa Zarządu MOZTS nr 9/2019 i 10/2019.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

5 (pięciu) 5 (pięć) 5 (pięć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes  stwierdził  podjęcie  uchwały  nr  01/16/12/2019  w sprawie  zatwierdzenia  decyzji  prezesa

9/2019 i 10/2019, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Punkt 5. Sprawy członkowskie

Dyrektor  Biura  Rafał  Wereszczaka  stwierdził,  że  Kluby złożyły  wszystkie  wymagane  statutem

dokumenty by można było podjąć uchwały o ich przyjęciu w poczet członków. W przypadku STS

Rebel  Gmina  Łaskarzew  Klub  uzyskał  wpis  do  KRS,  dzięki  czemu  można  podjąć  uchwałę  o

bezwarunkowym przyjęciu Klubu w poczet członków. W kwestii wystąpienia z pocztu członków

Klubu ATS Warszawa, dyrektor poinformował o tym iż na konto MOZTS wpłynęła składka klubu

za rok 2018, co spełniło warunek postawiony przez Zarząd podczas poprzedniego posiedzenia. W

tym miejscu wywiązała się krótka dyskusja na temat klubów KS Nadarzyn i MUKS Start Nadarzyn.

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

uchwały: 

- nr 02/16/12/2019 w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych MOZTS Stowarzyszenia

Tenisa Stołowego Rebel Gmina Łaskarzew

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

5 (pięciu) 5 (pięć) 5 (pięć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes  Marek  Zalewski  stwierdził  podjęcie  przez  Zarząd  uchwały  nr  02/16/12/2019 w sprawie

przyjęcia  w  poczet  członków  zwyczajnych  MOZTS  Stowarzyszenia  Tenisa  Stołowego  Rebel

Gmina Łaskarzew, uchwała stanowi załącznik nr 6.; 

- 03/16/12/2019 w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych MOZTS Międzyszkolnego

Uczniowskiego Klubu Sportowego "Start" Nadarzyn

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

5 (pięciu) 5 (pięć) 5 (pięć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes  Marek  Zalewski  stwierdził  podjęcie  przez  Zarząd  uchwały  nr  03/16/12/2019 w sprawie

przyjęcia  w  poczet  członków  zwyczajnych  MOZTS  Międzyszkolnego  Uczniowskiego  Klubu

Sportowego "Start" Nadarzyn, uchwała stanowi załącznik nr 7.; 
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-  nr  04/16/12/2019  w  sprawie  przyjęcia  w  poczet  członków  zwyczajnych  MOZTS  Klubu

Sportowego "Nadarzyn"

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

5 (pięciu) 5 (pięć) 5 (pięć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes  Marek  Zalewski  stwierdził  podjęcie  przez  Zarząd  uchwały  04/16/12/2019  w  sprawie

przyjęcia  w  poczet  członków  zwyczajnych  MOZTS  Klubu  Sportowego  "Nadarzyn",  uchwała

stanowi załącznik nr 8.; 

- nr 05/16/12/2019 w sprawie wystąpienia z pocztu członków MOZTS Klubu ATS Warszawa

W tym miejscu do zebranych dołączył Krystian Kilar

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  05/16/12/2019 w sprawie

wystąpienia z pocztu członków MOZTS Klubu ATS Warszawa, uchwała stanowi załącznik nr 9.; 

Punkt  6.  Informacja  Prezesa  Zarządu  na  temat  działań  od  poprzedniego  Posiedzenia

Zarządu.

Prezes Marek Zalewski poinformował Zarząd o powierzeniu organizacji Mistrzostw Warszawy w

ramach  Warszawskiej  Olimpiady  Młodzieży  w  relacji  klubowej  Szkolnemu  Związkowi

Sportowemu Warszawy i Mazowsza. W tym roku po raz pierwszy Związek zwrócił się  także o

dofinansowanie  jubileuszowego  Finału  65.  Turnieju  Tenisa  Stołowego  Memoriału  Redaktora

Janusza Strzałkowskiego. Szkolny Związek zapewnił, że nie będzie problemu ze zwróceniem się o

dotację  na ten turniej  do Urzędu m.st.  Warszawy w ramach "Kalendarza",  niezależnie od faktu

starania  się  w  współfinansowanie  imprez  z  "Kalendarza"  z  Urzędu  Marszałkowskiego

Województwa Mazowieckiego.

Podczas krótkiej dyskusji wiceprezes ds. sportowych, przypomniał, że we wcześniejszych edycjach

zawodów rozgrywano tzw. turniej mistrzów - zwycięzców finałów turnieju z lat ubiegłych, turniej

również dla dorosłych.

Następnie prezes przeszedł do omówienia postulatu, jaki się pojawił z mazowieckiego środowiska

szkoleniowego, by dopuścić do udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa kategorii

kadet i junior zawodników i zawodniczki z młodszych roczników. Stwierdził, że na 16 województw

mistrzostwa te  są  rozgrywane  w ten sposób tylko  w jednym.  W tym momencie  wywiązała  się

dyskusja,  czy zawodnicy z młodszych  roczników mogliby również  brać  udział  w drużynowych

mistrzostwach  województwa.  W  trakcie  dyskusji  Zarząd  poprosił  Prezesa  o  podjęcie  tematu

podczas posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Punkt nr 7. Sprawy szkoleniowe

W tym miejscu o głos poprosił Sekretarz Zarządu Paweł Szeliński prosząc o wyjaśnienie tematu

opłacania  przez  MOZTS  wpisowego  do  zawodów  ogólnopolskich  (Grand  Prix  Polski,
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Indywidualnych Mistrzostw Polski) w kategoriach młodzieżowych. W bieżącym sezonie Związek

funduje dodatkową nagrodę dla zwycięzców Grand Prix Mazowsza w kategoriach młodzieżowych,

którzy zakwalifikowali się w ten sposób do rozgrywek ogólnopolskich - opłacenie wpisowego do

turniejów Grand  Prix  Polski.  Związek  nie  opłaca  natomiast  wpisowego  zawodnikom,  którzy  z

uwagi na wysoki ranking ogólnopolski mają zapewniony start w zawodach Grand Prix Polski bez

konieczności udziału w eliminacjach wojewódzkich, a zatem nie mają  możliwości  uzyskania tej

nagrody.

Następnie  Paweł  Szeliński  zwrócił  się  z  zapytaniem  o  możliwość  zwrócenia  się  do  Urzędu

Marszałkowskiego o dofinansowanie wyjazdów zawodników na turnieje ogólnopolskie.

W odpowiedzi na zapytanie, Prezes Marek Zalewski wyjaśnił, że na finansowanie opłaty startowego

w  turniejach  ogólnopolskich  kategorii  żak,  młodzik,  kadet  i  junior,  pozwala  poprawiająca  się

kondycja  finansowa  Związku  i  jest  to  odpowiedzią  na  liczne  zapytania  klubów.  Kolejnym

naturalnym krokiem, w przypadku dalszej poprawy kondycji finansowej Związku byłoby opłacania

startowego  także  osobom kwalifikującym  się  do  zawodów  ogólnopolskich  z  tytułu  wysokiego

rankingu.  Tutaj  Prezes  Marek  Zalewski,  poprosił  dyrektora  biura  Rafała  Wereszczakę  o

przedstawienia na następnym posiedzeniu symulacji kosztów takiego przedsięwzięcia. Jednocześnie

Prezes stwierdził,  że na ten moment Związek nie ma możliwości  bezpośredniego starania się  o

uzyskanie  dotacji  z  Urzędu  Marszałkowskiego  na  dofinansowanie  wyjazdów  na  turnieje

ogólnopolskie,  jednakże,  jak tylko pojawi się  taka możliwość,  Związek wystartuje w konkursie.

Wcześniej dofinansowanie wyjazdów zawodników na turnieje ogólnopolskie było finansowane ze

środków  Kadr  Wojewódzkich  w  ramach  akcji  szkoleniowych,  obecnie  środki  te  są  w  pełni

wykorzystywane na letnie akcje szkoleniowe.

Po  zakończeniu  dyskusji,  Sekretarz  Zarządu  Paweł  Szeliński,  opuścił  salę  obrad  przekazując

obowiązki protokolanta dyrektorowi biura MOZTS Rafałowi Wereszczace.

Powrócono do kontynuacji punktu "Sprawy Szkoleniowe"

W  tym  miejscu  Marcin  Kusiński,  Wiceprezes  MOZTS  do  spraw  szkoleniowych  przedstawił

wystąpienie  KTS  Nowy  Dwór  Mazowiecki  w  sprawie  ustalenia  sposobu  kwalifikacji  do  gry

drużynowej Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Każde województwo ma prawo wyznaczyć jedną

drużynę, którą może być reprezentacja województwa utworzona przez związek lub zespół klubowy.

W  toku dyskusji  Zarząd wypracował  stanowisko przyjęte  poprzez aklamację,  że w przypadku

zgłoszenia się drużyn należy przeprowadzić mecz barażowy, bądź turniej podczas Młodzieżowych

Mistrzostw Województwa.  Gdy zostanie wyłoniony zespół,  będzie miał  prawo uzupełnić  skład

zawodnikami spoza klubu i wystąpić jako reprezentacja województwa. Zrealizowano w ten sposób

podpunkt dotyczący eliminacji zawarty w Informacji Wydziału Rozgrywek.

Punkt nr 8. Informacja Wydziału Rozgrywek

a) Kalendarz 

Marcin Kusiński zgłosił problem konfliktu III GPM kategorii senior z kolejką ekstraklasy kobiet.

Wywiązała się dyskusja na temat wytycznych co do konstrukcji Kalendarza Sportowego MOZTS -

planowania GPM kat. senior w terminach, w których nie grają ligi MOZTS. W toku dyskusji, w

której  brali  udział wszyscy zebrani wypracowano porozumienie, co do przeniesienia terminu III

GPM kategorii senior z 11 na 5 stycznia.
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Wobec braku innych uwag przewodniczący obrad Marek Zalewski poddał pod głosowanie uchwałę

nr 06/16/12/2019 w sprawie przyjęcia Kalendarza Sportowego MOZTS na rok 2020:

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

5 (pięciu) 5 (pięć) 5 (pięć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes  Marek  Zalewski  stwierdził  podjęcie  przez  Zarząd  uchwały  nr  06/16/12/2019 w sprawie

przyjęcia  Kalendarza  Sportowego  MOZTS  na  rok  2020,  uchwała  wraz  z  załącznikiem  -

Kalendarzem Sportowym MOZTS na rok 2020 stanowią załączniki nr 10 i 11 do protokołu.

b) rozgrywki indywidualne

- rozstrzygnięcie konkursu na współorganizację imprez z Kalendarza

Dyrektor MOZTS przedstawił oferty, jakie wpłynęły na współorganizację zawodów, wskazując na

rekomendacje  biura.  Zebrani  w  związku  ze  zmianą  daty  rozegrania  III  GPM kategorii  senior,

zdecydowali  się  unieważnić  konkurs  na  ten  termin.  Jednocześnie  przedyskutowano  możliwości

organizacji  tego  turnieju.  Zebrani  uzgodnili,  że  współorganizatorem  będzie  GLKS  Nadarzyn.

Następnie  po  omówieniu  każdego  z  terminów,  przyjęli  rekomendacje  biura  ze  zmianą

współorganizatora w dniu 29 marca na Wyszogród. W kwestii terminu Finału 65. Mazowieckiego

TTS Memoriał  Strzałkowskiego,  dyrektor  biura poprosił  o  unieważnienie  konkursu z uwagi  na

złożenie  oferty  na  finansowanie  tych  zawodów  przez  Urząd  m.st.  Warszawy.  W  przypadku

otrzymania funduszy na te zawody, trzeba będzie je przeprowadzić w Warszawie. Zebrani poprosili

dyrektora  biura  o  skonsultowanie  z  oferentami  przedłużenia  ich  ofert,  zgadzając  się  co  do

unieważnienia konkursu w tym terminie.

Wobec wyczerpania  się  głosów w dyskusji przewodniczący obrad  Marek  Zalewski  poddał  pod

głosowanie  uchwałę  nr  07/16/12/2019 w sprawie  rozstrzygnięcia  konkursu na współorganizację

zawodów do końca sezonu 2019/2020. 

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

5 (pięciu) 5 (pięć) 5 (pięć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes  Marek  Zalewski  stwierdził  podjęcie  przez  Zarząd  uchwały  nr  07/16/12/2019 w sprawie

rozstrzygnięcia konkursu na współorganizację zawodów do końca sezonu 2019/2020, uchwała wraz

z załącznikiem - Zestawieniem ofert stanowią załączniki nr 12 i 13 do protokołu.

- zmiana roczników w MTTS Memoriale Red. Janusza Strzałkowskiego

Dyrektor biura poinformował, że w związku z reformą szkolnictwa i powrotem do ośmiu klas szkół

podstawowych, do Związku zaczęli się zgłaszać organizatorzy zawodów szkolnych z zapytaniem,

czy będzie utrzymany dotychczasowy podział  roczników. Obecnie najstarszy rocznik najstarszej

kategorii wiekowej, najmłodszy rocznik kategorii junior to uczniowie szkół ponadpodstawowych i

organizacja  eliminacji  szkolnych  w  dotychczasowych  rocznikach  wiąże  się  z  problemami

organizacyjnymi.  Stąd  wniosek  o  powrót  do  wcześniejszego  rozwiązania  ws.  roczników,  tj.

ustalenie, że najstarsza kategoria wiekowa w Memoriale będzie tożsama z kategorią  kadet (VII i

VIII klasy szkół podstawowych. Zebrani przychylili się w dyskusji do tego rozwiązania.
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Wobec wyczerpania  się  głosów w dyskusji przewodniczący obrad  Marek  Zalewski  poddał  pod

głosowanie podjęcie decyzji o zmianie roczników.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

5 (pięciu) 5 (pięć) 5 (pięć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes Marek Zalewski stwierdził, że Zarząd podjął decyzję jednogłośnie.

Następnie  dyrektor  biura  poinformował  o  konieczności  uregulowania  zasad  przeprowadzania

Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej w tenisie stołowym. Przedstawił regulamin

szczegółowy  wypracowany  wraz  ze  środowiskiem  sędziów  przez  ostatnie  trzy  sezony

rozgrywkowe. W toku krótkiej dyskusji zebrani zgodzili się z występującą potrzebą i nie wnieśli

uwag do treści regulaminu.

Wobec wyczerpania  się  głosów w dyskusji przewodniczący obrad  Marek  Zalewski  poddał  pod

głosowanie uchwałę nr 08/16/12/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Szczegółowego WOM w

relacji klubowej w tenisie stołowym.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

5 (pięciu) 5 (pięć) 5 (pięć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes  Marek  Zalewski  stwierdził  podjęcie  przez  Zarząd  uchwały  nr  08/16/12/2019 w sprawie

przyjęcia Regulaminu Szczegółowego WOM w relacji klubowej w tenisie stołowym, uchwała wraz

z załącznikiem - "Regulaminem..." stanowią załączniki nr 14 i 15 do protokołu.

c) rozgrywki drużynowe

- rozpatrzenie protestu UKS Return Piaseczno

Sprawę dogłębnie omówił Prowadzący Rozgrywki Drużynowe Marek Romkowski. Klub wycofał

zespół przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych ale już po opublikowaniu terminarza. Inne kluby

poczyniły już przygotowania do meczów z zespołem z Piaseczna. W terminarzach powstała luka,

stąd kara finansowa, zgodna z regulaminem, choć brak jest wskazania w Regulaminie Rozgrywek

momentu ich rozpoczęcia. Klub wnosi o odstąpienie od kary finansowej.

W  toku  dyskusji,  członkowie  Zarządu  rozważyli  wszystkie  opcje  rozpatrzenia  protestu.

Przewodniczący  Kolegium  Sędziów,  członek  Zarządu  -  Krystian  Kilar  zgłosił  postulat

uregulowania kwestii momentu rozpoczęcia rozgrywek w przyszłych regulaminach. Po wyczeraniu

głosów w dyskusji prezes Zarządu zarządził głosowanie nad najbardziej daleko idącym wnioskiem -

odrzucenia protestu w całości, podtrzymania decyzji Wydziału Rozgrywek.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

5 (pięciu) 5 (pięć) 0 (zero) 5 (pięć) 0 (zero) PRZYJĘTO
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Wobec braku rozstrzygnięcia kwestii protestu przewodniczący obrad zarządził kolejne głosowanie

na przyjęciem odwołania w całości.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

5 (pięciu) 5 (pięć) 0 (zero) 5 (pięć) 0 (zero) PRZYJĘTO

Wobec braku rozstrzygnięcia kwestii protestu przewodniczący obrad zarządził kolejne głosowanie

na przyjęciem uchwały o zredukowaniu kary finansowej do 50 procent jej wysokości.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

5 (pięciu) 5 (pięć) 4 (cztery) 1 (jeden) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes  Marek  Zalewski  stwierdził  podjęcie  przez  Zarząd  uchwały  nr  09/16/12/2019 w sprawie

odwołania UKS Return Piaseczno od decyzji Wydziału Rozgrywek MOZTS, uchwała  stanowią

załącznik nr 16 do protokołu.

Punkt 9. Informacja Przewodniczącego Kolegium Sędziów. 

Informację  przedstawił  przewodniczący  Kolegium  Sędziów  –  Krystian  Kilar.  Poinformował  o

decyzji Zarządu PZTS o nominacjach na sędziów państwowych i związkowych w tym nominacjach

sędziów z województwa mazowieckiego. Następnie omówił problemy z wyznaczeniem sędziów do

obsługi meczów ligowych, występujące, przy częstych sytuacjach przekładania meczów.

Po  wystąpieniu  przewodniczącego  sędziów  o  głos  doradczy  poprosił  dyrektor  biura  Rafał

Wereszczaka. Poprosił o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu przyjęcia uchwały o

wysokości  ekwiwalentów  sędziowskich.  Uzasadnił  głosami  środowiska  sędziów,  problemami  z

zapewnieniem odpowiedniej liczby sędziów do obsługi turniejów indywidualnych, poprawiającą się

sytuacją finansową Związku oraz zwiększeniem ustawowej stawki płacy minimalnej. Stwierdził, że

Zarząd podniósł już stawki za obsługę turniejów mistrzostw Mazowsza.

Do głosu dołączył członek Kolegium Sędziów, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Bor

stwierdzając, że są też problemy z wyznaczeniem zastępców sędziego głównego, którego stawka

ekwiwalentu jest niewiele wyższa od stawki sędziego liczącego. Przy podniesieniu stawki sędziów

liczących różnica ta byłaby jeszcze mniejsza. 

W toku dyskusji zebrani wypracowali stanowisko - podwyższenie stawki ekwiwalentu dla sędziów

liczących do 104 zł brutto i zrównanie stawki ekwiwalentu zastępcy sędziego głównego ze stawką

ekwiwalentu sędziego głównego, czyli do 140 zł brutto. 

Wobec  wyczerpania  się  głosów  w  dyskusji przewodniczący  obrad  Marek  Zalewski  postawił

wniosek formalny od zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu punktu "przyjęcie uchwały w

sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  ekwiwalentu  za  sędziowanie  zawodów  wojewódzkich

MOZTS"

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

5 (pięciu) 5 (pięć) 5 (pięć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO
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Prezes  Marek  Zalewski  stwierdził  dokonanie  zmiany  w porządku  obrad  następnie  poddał  pod

głosowanie  uchwałę  nr  10/16/12/2019  w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  ekwiwalentu  za

sędziowanie zawodów wojewódzkich MOZTS

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

5 (pięciu) 5 (pięć) 5 (pięć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes  Marek  Zalewski  stwierdził  podjęcie  przez  Zarząd  uchwały  nr  10/16/12/2019 w sprawie

ustalenia  wysokości  stawek  ekwiwalentu  za  sędziowanie  zawodów  wojewódzkich  MOZTS,

uchwała stanowi załącznik 17 do protokołu.

Punkt 10. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  p.  Grzegorz  Bor  poinformował,  że  po  przedstawieniu

sprawozdania  finansowego  Komisja  przeprowadzi  doroczną  całościową  kontrolę  działalności

Związku.  

Punkt 11. Sprawy różne, wolne wnioski

Prezes Zarządu Marek Zalewski  poinformował,  że cały czas  trwa uzupełnianie dokumentacji  w

KRS, po kolejnych monitach sądowych. Zdaniem Prezesa należy poprosić o pomoc prawnika, który

pomoże Związkowi z uporządkowaniem spraw.

Zarząd poprzez aklamację wyraził zgodę, co do zmiany terminu składki członkowskiej, co zostało

już wcześniej przedyskutowane.

Punkt 12. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zamknął Prezes Zarządu, dziękując zebranym za przybycie i rzeczową dyskusję. 

Podpisy:

Protokołowali: Przewodniczył

Paweł Szeliński Marek Zalewski

Rafał Wereszczaka
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