
Warszawa, 30 sierpnia 2016 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego

za okres kadencji 2012 - 2016
(11 października 2012 r. - 29 sierpnia 2016 r.)

I. Część główna

1.  Na  podstawie  prowadzonych  na  bieżąco  kontroli  działań  Zarządu  MOZTS  oraz 
przewidzianych  Statutem  kontroli,  Komisja  Rewizyjna nie  stwierdziła  rażących 
nieprawidłowości w zakresie całokształtu działalności Mazowieckiego Okręgowego Związku 
Tenisa  Stołowego,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  działalności  finansowej  pod  względem 
gospodarności, celowości oraz zgodności z postanowieniami Statutu MOZTS i uchwałami Walnego 
Zebrania Delegatów. 

Jednocześnie  stwierdzono  znaczącą  ilość  mniejszych  i  większych  niezgodności 
wymagających   działań  naprawczych,  nie  wpływających  jednak  znacząco  na  końcowy  efekt 
działalności  Związku.  Mimo  drastycznej  zmiany  we  władzach  na  początku  kadencji,  Związek 
zachował  ciągłość  działania,  a  po  pierwszym okresie  drobnych  perturbacji,  w  kilku  obszarach 
działalność związku uległa znacznemu ulepszeniu.

2. W związku z powyższymi stwierdzeniami, Komisja Rewizyjna wystąpi z wnioskiem 
o udzielenie absolutorium Zarządowi jako całości.

II. Część opisowa

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

Komisja  Rewizyjna  działała  na  podstawie   Ustawy  o  stowarzyszeniach  oraz  Statutu 
Mazowieckiego  Okręgowego  Związku  Tenisa  Stołowego  (par.  27.  i  28.)  oraz  na  podstawie 
Regulaminu Komisji Rewizyjnej. 

Komisja  Rewizyjna kadencji  2012 -  2016 została  powołana na  podstawie uchwały nr  6 
Sprawozdawczo Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów MOZTS z dnia 10 października 2012 
roku w składzie: Andrzej Stamirowski, Rafał Wereszczaka, Andrzej Brodzki. Tego samego dnia 
uchwałą  nr  1/2012  Komisja  Rewizyjna  ukonstytuowała  się  powołując  na  przewodniczącego  p. 
Andrzeja Stamirowskiego, na jego zastępcę p. Rafała Wereszczakę, a na sekretarza KR p. Andrzeja 
Brodzkiego. 

W kwietniu 2014 roku rezygnację z pracy w Komisji Rewizyjnej złożył jej przewodniczący, 
p. Andrzej Stamirowski. W grudniu 2014 r.  na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów (brak 
protokołu)  do  składu  Komisji  Rewizyjnej  został  wybrany  p.  Antoni  Wieczorek.  Komisja 
Rewizyjna  ponownie  ukonstytuowała  się  w lutym 2015  roku (protokół  Komisji  Rewizyjnej  nr 



1/02/2015 z dnia 22 lutego 2015 r) w składzie: przewodniczący - p. Rafał Wereszczaka, sekretarz - 
p. Andrzej Brodzki, członek - p. Antoni Wieczorek. W tym składzie Komisja Rewizyjna prowadziła 
działania polegające na kontroli bieżącej oraz dwóch kontrolach stacjonarnych, które miały miejsce 
w tej  kadencji.

2. Obszar finansowy działania MOZTS

Do  momentu  uzyskania  osobowości  prawnej  sprawy  finansowe  MOZTS  prowadził  na 
zasadzie powierzenia głównie klub SCKiS Hals Warszawa, ale także AZS Warszawa, przez który 
prowadzone  było  finansowanie  akcji  szkoleniowych  kadr  wojewódzkich.  Sytuacja  taka  była 
konieczna ze względu na zablokowanie kont Federacji Sportu (Unii), która dotąd zajmowała się 
rozliczeniami finansowymi Związku. 

W 2014 roku MOZTS uzyskał osobowość prawną - numer podatkowy NIP i od sierpnia 
2014 roku samodzielnie składa sprawozdania finansowe do Urzędu Skarbowego. Należy podkreślić 
doniosłość  faktu  uzyskania  pełnej  osobowości  prawnej.  Choć  niesie  ona  ze  sobą  konieczność 
wydatków  na  obsługę  księgową,  jednak,  dzięki  samodzielności  finansowej  uzyskano  większą 
transparentność działania  związku w tym obszarze,  a także znacznie poszerzyły się możliwości 
pozyskiwania środków na działalność statutową. 

Z udostępnionych rachunków zysków i strat Związku za lata 2012 - 2015 wynika co 
następuje:

W roku 2012 przychody statutowe wyniosły 80 963 zł 33 gr, w tym najwyższa jednostkowa 
kwota  pochodziła z wpisowego do WTK - 15 615 zł. Koszty działalności statutowej wyniosły 50 
911 zł 52 gr, w tym najwyższa jednostkowa wydana kwota dotyczyła kosztów administracyjnych 
(27 272 zł 84 gr, w tym najwyższe pozycje - składki do PZTS 14 409 zł oraz wynagrodzenia - 11 
768 zł). Rok zakończył się wynikiem dodatnim 30 051 zł 01 gr, a stan kasy na dzień 31.12.2012 
wyniósł 31 302 zł 38 gr.

W roku 2013 przychody statutowe wyniosły 88 769 zł 99 gr, w tym największe udział miały 
znów wpisowe do WTK - 18 970 zł. Koszty działalności statutowej wyniosły 79 631 zł 91 gr, a  
największą kwotę wydano na organizację imprez sportowych w ramach kalendarza OZTS -37 269 
zł 53 gr. Rok zakończył się wynikiem dodatnim 9138 zł 08 gr, a stan kasy na dzień 31.12.2013 roku 
wyniósł 43 822 zł 20 gr.

Porównując  wybijające  się  pozycje  w  roku  poprzednim  2012,  koszty  administracyjne 
zmalały do 7 989 zł 57 gr, w tym koszty wynagrodzeń wyniosły zaledwie 2 150 zł. 

W rachunku zysków i strat za rok 2014, uwzględniono przychody i wydatki w okresie od 1 
sierpnia do 31 grudnia.

I tak przychody w tym okresie wyniosły 54 837 zł, najwyższa kwota jednostkowa - 12 620 
zł dotyczyło wpływów z WTK. Koszty realizacji działań statutowych wyniosły 23 189 zł 45 gr 
(najwięcej - WTK 17 694 zł), a koszty administracyjne - 17 837 zł 32 gr (wynagrodzenia i inne 
świadczenia - 15 000 zł). Rok zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 13 810 zł 
i 23 gr.

W roku  2015  przychody  z  działalności  statutowej  wyniosły  122  115  zł  10  gr,  w  tym 
największa  jednostkowa  kwota  dotyczyła  WTK  -  23  460  zł  11  gr,  druga  w  kolejności  kwota 
wyniosła 19 399 zł i dotyczyła "Pozostałych wpłat". Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły 



w  2015  roku  70  850  zł  i  67  gr  w  tym  największe  koszty  jednostkowe  dotyczyły  Kadry 
Wojewódzkiej Młodzików - 29 173 zł 41 gr. Organizacja WTK kosztowała 23 460 zł 11 gr, składki 
do PZTS - 1200 zł. Koszty administracyjne zamknęły się kwotą 17 843 zł 61 gr, na które złożyło się 
9400 zł na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia i kwota 6 585 zł 71 gr 
na usługi obce. Rok 2015 zakończył się wynikiem finansowym dodatnim - 33 410 zł 82 gr.

Za rok 2016 Zarząd przedstawił dane za okres od 1 stycznia 2016 do 31 maja. W tym czasie 
przychody wyniosły 34 380 zł, najwięcej z tytułu Kadry Wojewódzkiej Młodzików - 21 200 zł (na 
drugim  miejscu  -  WTK  10  060  zł).  Koszty  administracyjne  wyniosły  6  710  zł  71  gr, 
(wynagrodzenia 4 000 zł, usługi obce 1463 zł 40 gr). Wynik finansowy za ten okres jest ujemny i 
wynosi - 2 881 zł 42 gr.

Niestety,  powyżej  opisanych  okresów  nie  da  się  żadną  miarą  porównać.  Każdy  z  nich 
rozliczany był w różnych realiach. Za budżet roku 2012 odpowiadały dwa zarządy - stary i wybrany 
w październiku 2012 r,  a końcowe zestawienia finansowe były efektem scalenia danych z Unii 
Sportu  oraz  SCKiS  Hals  Warszawa.  Finansowość  w  roku  2013  prowadzona  była  na  zasadzie 
powierzenia przez SCKiS Hals Warszawa i AZS Warszawa - znów scalenie rachunku zysków i strat. 
W sierpniu 2014 roku nastąpiła zmiana, stąd większa część roku była rozliczana wg nieco innych 
reguł niż okres od 1 sierpnia 2014 roku. Dopiero rok 2015 może być tzw. rokiem referencyjnym, do 
którego będzie można w przyszłości odnosić kolejne dane księgowe i w pełni ocenić gospodarność 
Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.

Jednakże przytoczone wybiórcze dane dają pewien pogląd na tendencje źródeł finansowania 
oraz ośrodki kosztów, a także na tendencje zarządzania finansami związku. Jak widać przez cztery 
lata  zarząd  nie  dopuścił  do  powstania  wyniku  ujemnego.  Z  drugiej  strony  można  zarzucić 
niewykorzystanie pełni środków, ale byłby to zarzut chybiony. Środki są wykorzystywane. 

Znamienne są także bardzo niskie koszty administracyjne związku - niemalże symboliczne 
wynagrodzenia  oraz  inne  koszty.  Widać  też,  że  zarządowi  udaje  się  je  utrzymywać  na  stałym 
poziomie. 

Największe jednostkowe wpływy pochodzą z organizacji WTK, ale też turnieje te generują, 
jak wynika z zestawień, jeszcze większe koszty. Budżet domykają wpływy ze składek określonych 
statutem (licencje klubowe, składki członkowskie, wpisowe do lig, licencje), które utrzymują się 
mniej więcej na równym poziomie - blisko 70 tys. rocznie.

Warto  zauważyć  niemalże  dwukrotny  wzrost  wydatków  na  kadry  wojewódzkie  i  akcje 
szkoleniowe. Są to też środki celowe pozyskiwane z zewnątrz. Pokazuje to jak najbardziej słuszną 
tendencję,  ukierunkowaną  na  najlepszych  adeptów tenisa  stołowego  na  Mazowszu.  Dało  to  w 
minionym sezonie zupełnie inną jakość przeznaczonej dla nich oferty szkoleniowej oraz otworzyło 
zupełnie  nowe  możliwości  rywalizacji,  również  na  szczeblu  międzynarodowym  (Pro  Tour  w 
Cetniewie),  jakich  wcześniej  mazowiecki  związek  nie  stwarzał.  Choć  do  wypracowania 
całościowego modelu szkoleniowego w ramach województwa, wciąż jeszcze daleko, przeznaczenie 
finansów na ten cel pozwoliło stworzyć zalążek takiego modelu. 

Z omawianych zestawień wynika też, że w kadencji 2012-2014 udało się zwiększyć budżet 
MOZTS z blisko 81 tys. zł w roku 2012 do ponad 122 tys. w roku 2015, choć do danych za 2012 
rok należy podejść z rezerwą - nie uwzględniają one kosztów własnych Unii, gdzie urzędnicy byli  
finansowani bezpośrednio z budżetów kolejnych ministerstw.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej w nowej kadencji przed zarządem powinno stanąć zadanie nie 
tylko utrzymania takiego stanu i  tendencji,  ale także powinno się postawić zadanie podwojenia 



budżetu  przez  kolejne  cztery  lata,  którym  również  należałoby  wzmocnić  motywację  osób 
zajmujących się administracją związku. Sytuacja, w której osoby pracujące na rzecz związku, a 
pobierające  wynagrodzenie z innych źródeł, nie jest zdaniem Komisji Rewizyjnej zdrowa ani dla 
Związku, ani dla tych osób, które muszą dzielić swój czas między dwie instytucje, a ogrom zadań i 
problemów  związanych  z  administrowaniem  wojewódzkiego  związku  zwiększa  się  z  każdym 
rokiem. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność Zarządu w obszarze finansów.  

3. Obszar sportowy działalności MOZTS

a) szkolenie

W  okresie  sprawozdawczym  pionem  szkoleniowym  kierował  p.  Marcin  Kusiński, 
wiceprezes MOZTS ds. Sportowych.

W  2013  roku  nastąpiła  likwidacja  Wojewódzkich  Kadr  Juniorów/rek.  W  związku  z 
powyższym działania  na  szczeblu  wojewódzkim w  zakresie  KW ograniczone  zostały  do  kadr 
młodzików i  częściowo kadetów.  W zakresie  młodzików sprawy zostały  uporządkowane  przez 
wiceprezesa ds organizacyjnych p. Marka Zalewskiego w oparciu o współpracę z Akademickim 
Związkiem Sportowym (środki dla MZTS na ten cel były przekazywane przez AZS na zasadzie 
powierzenia zadania). Tymczasem p. Marcin Kusiński, Wiceprezes ds. Sportowych Zarządu MZTS 
podjął,  działania  na  rzecz  wskrzeszenia  Kadry Wojewódzkiej  Juniorów,  działającej  ze  środków 
wyłącznie  MZTS,  niestety,  działania  te  okazały się  do  dziś  bezskuteczne,  ze  względu na  brak 
możliwości formalnych.  

Po pierwszej kontroli w roku 2014 (protokół z dnia 16 kwietnia 2014 r.) Komisja Rewizyjna 
zwróciła  uwagę,  że  należy  poddać  pod  rozwagę  Walnego  Zebrania  Delegatów  sprawę  Kadry 
Wojewódzkiej Juniorów, czy MZTS powinien ją prowadzić we własnym zakresie, a także sprawę 
schematu  organizacyjnego  MZTS  w  tym  zakresie  -  rozwiązanie  problemu  rozbieżności  stanu 
faktycznego ze stanem formalnym - Wiceprezes ds. Organizacyjnych zajmował się tylko KWM, a 
Wiceprezes  ds.  Sportowych  nie  miał  w  zasadzie  w  swoim pionie  czym  zarządzać  pod  kątem 
szkolenia.  Obaj  wiceprezesi  są  na  tym samym szczeblu  schematu  organizacyjnego i  trudno by 
wymagać  podporządkowania  się  jednego  wiceprezesa  drugiemu,  chociaż  obaj  blisko  ze  sobą 
współpracowali z pozytywnymi efektami.

Sytuacja niebawem rozwiązała się sama, wraz z rezygnacją p. Marka Zalewskiego z pracy w 
Zarządzie MOZTS. Pan Marcin Kusiński, od kiedy pojawiła się taka możliwość, swoje zadania w 
zakresie kadr wojewódzkich juniorów i kadetów wykonał celująco, organizując kolejne szkolenia 
kadr  wojewódzkich  w  sezonie  2015/2016,  a  zasady  zarówno  powoływania  zawodników  / 
zawodniczek na obozy kadry woj. młodziczek i kadet oraz sprawy finansowe, jak również przebieg 
akcji szkoleniowych nie budzi zastrzeżeń. 

W międzyczasie  Zarząd  podjął  kroki  w  kierunku  powołania  Centrum Szkolenia  Tenisa 
Stołowego  dzieci  i  młodzieży,  którego  zadaniem  miała  być  organizację  comiesięcznych 
konsultacji.  Szkolenie  miało  odbywać  się  pod  merytorycznym  nadzorem  p.  Jerzego  Grycana 
według  założeń programu Fundamenty. W tym celu: 

-  Zarząd podjął  decyzję  o  dofinansowania  kursu dla  trenerów przygotowujących ich  do 
prowadzenia zajęć w czasie konsultacji (szkoleniem objęto 12 trenerów, którzy dopłacali do kursu 
po 200 zł);



- Przeprowadzono jednorazowo konsultacje dla dzieci i młodzieży z  terenu Mazowsza – 
koszty szkolenia dofinansowane były przez Zarząd oraz przez uczestników. Konsultacje odbyły się 
w Serocku, zajęcia prowadzone był przez trenerów przeszkolonych;

- Następne konsultacje nie odbyły się ze względu na wycofania się z dofinansowania przez 
Zarząd Związku, inicjatywa zakończyła się fiaskiem.

Podsumowując  działania  podejmowane  w  pionie  szkoleniowym  należy  podkreślić  co 
następuje:
 

-  Zasadne  i  celowe  ze  względów  szkoleniowych  okazało  się  rozdzielenie  zawodów  w 
kategorii skrzat i żak

-  Opracowano  i  wdrożono  plan  szkoleniowy  na  poszczególne  lata  oraz  tryb  i  zasady 
powoływania do kadry województwa (2015-2016).

- Zarząd podjął kroki powołania Rady Trenerów – jednak mimo szerokiej dyskusji trenerzy 
nie odpowiedzieli na kroki Zarządu

- Podobnie Zespół  Doradców Prezesa Zarządu MZTS – z analizy protokołów posiedzeń 
Zarządu wynika brak wykorzystania tego gremium.

- Na koniec kadencji wciąż brak pomysłu co do kadr wojewódzkich juniorek oraz powołania 
Mazowieckiego Centrum Szkolenia.

Komisja Rewizyjna sugeruje by Zarząd nowej kadencji:

- Określił systemy lub system szkolenia dzieci i młodzieży nauki gry tenisa stołowego na 
Mazowszu;

- Stworzył system doskonalenia instruktorów i trenerów tenisa stołowego;

- Utworzył system konsultacji szkolenia dzieci i młodzieży  w tenisa stołowego;

- Utworzył na terenie Mazowsza Centrum Konsultacyjne szkolenia gry w tenisie stołowym 
dzieci i młodzieży z terenu Mazowsza.

-  Utworzył  na  terenie  Mazowsza  Szkoły  Mistrzostwa  Sportowego  specjalności  Tenis 
Stołowy lub wielodyscyplinarnej.
 

b) rozgrywki

Komisja  Rewizyjna  nie  wnosi  uwag  do  sprawozdania  przewodniczącego  Wydziału 
Rozgrywek p. Macieja Pietrzykowskiego za okres kadencji 2012-2016.

KR chce podkreślić pozytywne zmiany, jakie nastąpiły w tym okresie, tj.

- reformę rozgrywek ligowych,

- wprowadzenie sprawozdawczości wyników on-line na stronie internetowej

- wydzielenie nowej kategorii wiekowej w rozgrywkach indywidualnych - skrzat



KR krytycznie ocenia następujące aspekty rozgrywek w latach 2012-2014

- chaotyczne tworzenie kalendarza rozgrywek, szczególnie w pierwszych dwóch sezonach 
kadencji  2012-2013,  wyznaczanie  terminów turniejów wojewódzkich,  mistrzostw  województwa 
wielokrotnie odbywało się na ostatnią chwilę; dodatkowo kilkakrotnie terminy ważnych zawodów 
wojewódzkich  kolidowały z  imprezami  ogólnopolskimi,  co  powodowało,  że  uczestnicy musieli 
dokonywać  trudnych  wyborów,  rezygnując  ze  startów  ogólnopolskich,  bądź  przemieszczać  się 
przez Polskę w bardzo krótkim czasie. Komisja zwracała na ten fakt uwagę w swoich protokołach, 
a także podczas zawodów, apelując o zmiany terminów jednakże apele te pozostawały bez echa; 
kilkakrotnie  kontrowersje  wzbudziły  też  zmiany  terminów  rozgrywania  meczów  ligowych,  w 
których nie wszystkie kluby były równo traktowane;

- w zakresie sprawozdawczości wynikowej nastąpiła ogromna poprawa, ale jak to zaznaczył 
p. Maciej Pietrzykowski w swoim sprawozdaniu,  w zakresie rozgrywek ligowych odbyło się to 
dzięki  ogromnemu zaangażowaniu  p.  Marka  Romkowskiego;  w tym zakresie  zawiodły jedynie 
niektóre  kluby,  co  było  niezależne  od  Wydziału  Rozgrywek,  ale  akcje  dyscyplinujące,  przy 
wsparciu Zarządu, w większości wypadków przyniosły pozytywny efekt;  w zakresie rozgrywek 
indywidualnych,  gdzie  publikacja  wyników była  zależna  od  obsługi  komputerowej  zarządzanej 
przez biuro MOZTS (p. Agata Biesaga),  również nastąpiła ogromna poprawa, również kosztem 
ogromnego zaangażowania p. Agaty Biesagi, nie uniknięto jednak pewnych poślizgów czasowych, 
przede  wszystkim z  publikacją  wojewódzkich  rankingów indywidualnych;  o  ile  brak  wyników 
szczegółowych  w  setach,  w  niektórych  zawodach,  nie  stanowi  wielkiego  zaniedbania,  o  tyle, 
zdaniem  Komisji  Rewizyjnej  brak  rankingów  wojewódzkich  po  sezonie  (sytuacja  na  dzień 
29.08.2016),  co  ma  miejsce  od  sezonu  2014/2015,  obniża  rangę  rywalizacji  wojewódzkiej; 
wybiórczo  brak  również  wyników  drużynowych  mistrzostw  województwa  w  poszczególnych 
kategoriach.

-  w  minionej  kadencji  zwiększyła  się  liczba  rozgrywanych  turniejów  dla  młodszych 
kategorii  o  Warszawską  Olimpiadę  Młodzieży  i  Płocką  Olimpiadę  Młodzieży  (rok  2016), 
jednocześnie  jednak  nie  obyły  się  żadne  mistrzostwa  województwa  Zrzeszenia  Ludowych 
Zespołów Sportowych oraz w jednym sezonie zabrakło w kalendarzu finału Turnieju TS o Puchar 
red. Janusza Strzałkowskiego (dziś już Świętej Pamięci); o ile brak rozgrywek LZS nie do końca 
zależał od Zarządu, o tyle w rzeczonym sezonie organizacją finału dawnego turnieju "Sztandaru 
Młodych" znalazła się poza kręgiem zainteresowania Zarządu, mimo, że odbyły się eliminacje na 
niższych szczeblach; zdaniem Komisji Rewizyjnej stymulowanie tego typu turniejów przez Zarząd 
jest ważną częścią statutowych działań polegających na propagowaniu uprawiania tenisa stołowego 
na Mazowszu.      

4. Obszar organizacyjny działalności MOZTS

Komisja  Rewizyjna  uznaje  obszar  organizacyjny  działalności  MOZTS  za  przysłowiową 
piętę  achillesową  Związku  mimo,  że  w  wielu  obszarach  również  nastąpiła  poprawa.  O  ile  na 
początku kadencji tzw. autorytarny styl zarządzania (mimo pozorów w postaci powołania zespołu 
doradców) miał uzasadnienie, o tyle w trakcie kadencji zabrakło ewolucji sposobu zarządzanie w 
kierunku stylu demokratycznego, a istotne decyzje były raczej komunikowane członkom zarządu i 
uczestnikom współzawodnictwa sportowego. Głosy krytyczne były wprawdzie wysłuchiwane, ale 
nie  brano  ich  pod  uwagę  przy  podejmowaniu  kolejnych  działań,  nie  przedstawiając  żadnego 
uzasadnienia.  Przykładem  mogą  być  tu  protokoły  Komisji  Rewizyjnej,  która  nigdy,  mimo 
zapowiedzi, nie doczekała się ustosunkowania się Zarządu na piśmie do sugerowanych wniosków. 
Efektem, po pierwszym okresie euforii, było niknące zaangażowanie ze stronu zespołu doradców, 
którzy kolejno rezygnowali z udziału w pracy zespołu, bądź po prostu wyłączyli się z działalności, 
a  następnie  rezygnacje  z  członkostwa  w  Zarządzie.  Zdaniem  Komisji  Rewizyjnej  ogromnym 



cieniem  na  działalności  Zarządu  w  kadencji  2012  -  2014  kładzie  się  sprawa  pozbawienia 
członkostwa klubu ATS Warszawa,  co  nastąpiło  w efekcie  braku  dostatecznej  woli  osiągnięcia 
porozumienia w kwestiach spornych poruszanych przez ww. klub. 

Na taką ocenę składają się ponadto następujące kwestie:

a.  W październiku  2012 roku podczas  poprzedniego Walnego  S-W Zebrania  Delegatów 
uchwalono nowy Statut MZTS. Po nieudanej próbie rejestracji, nie do końca zależnej od Zarządu, 
nastąpiły  kolejne  nieudane  próby zmiany  statutu,  które  zakończyły  się  fiaskiem już  na  etapie 
zatwierdzenia  zmian  przez  kolejne  Walne  Zebrania  Delegatów  (brak  wymaganego  quorum). 
Ostatecznie,  w kadencji obowiązywał zatem "stary" Statut, ale brak było zgodności kompozycji 
zarządu z tym statutem. Problem został rozwiązany dopiero dzięki rezygnacjom członków Zarządu 
(podjętym z zupełnie innych przesłanek - o czym powyżej). Sprawa zmiany Statutu pozostaje wciąż 
zadaniem, z którym należy zmierzyć się w nowej kadencji.  Jak to wskazywał organ rejestrowy, 
statut  nie  jest  zgodny  z  Ustawą  o  stowarzyszeniach  i  innymi  aktami  prawnymi  regulującymi 
działalność takich organizacji, jaką jest MOZTS.

b.  Za  ogromny sukces  i  jak  najbardziej  pożądane  działanie,  Komisja  Rewizyjna  uznaje 
przebudowę strony internetowej Związku, która wprowadziła zupełnie nową jakość. Dzięki temu 
działaniu możliwe jest i możliwe będzie zapewne pozyskiwanie funduszy na działalność statutową, 
a  być  może  nawet  sponsorów,  bowiem  strona  zyskała  również  swoją  przeliczalną  wartość 
marketingową. Komisja Rewizyjna ubolewa jednak, że wraz z przebudową strony zlikwidowano 
wieloletnie archiwum wyników MOZTS. Oczywiście cenna była pod tym kątem budowa podstrony 
z medalistami mistrzostw województwa, ale jak trudno było znaleźć dane wie sama autorka tej 
inicjatywy, p. Agata Biesaga, a wystarczyło tylko zachować wcześniejsze archiwum. Obecnie w 
Internecie  historia Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego zaczyna się w roku 
2011. Komisja Rewizyjna apeluje do zarządu nowej kadencji, aby nie popełniał tego typu błędu. 
Oczywiście  nie  da  się  czasem uniknąć  drobnych nieścisłości,  jak  np.  do  dziś  wszystkie  osoby 
działające w Komisji Rewizyjnej, na stronie MOZTS mają status Członka, ale KR uznaje to za 
niezamierzone niedopatrzenie.

c. Realizacja uchwał Walnych Zebrań Delegatów. Z trzech punktów uchwały nr 7 WSWZD, 
punkt pierwszy (zobowiązanie Zarządu do utworzenia rozgrywek ligowych dla kategorii młodzik 
kadet)  nie  doczekał  się  podjęcia  żadnych  działań.  Realizacja  punktu  3  rzeczonej  uchwały, 
polegający na zobowiązaniu zarządu do wdrożenia w życie programu opublikowanego na stronie 
agamar, również okazał się poza zasięgiem Zarządu, pozostając w przeważającej części zbiorem 
pobożnych życzeń. 

d. Paragraf 25 Statutu MOZTS obliguje Zarząd do odbycia posiedzenia raz na kwartał. W 
mijającej kadencji wymogu tego nie dochowano czterokrotnie: w trzecim kwartale 2013 roku, w 
pierwszym kwartale 2014, w czwartym kwartale 2014 roku, w trzecim kwartale 2015 roku. Komisja 
Rewizyjna  zwraca  uwagę  Delegatów  szczególnie  na  fakt  odbycia  zaledwie  dwóch  posiedzeń 
Zarządu w roku 2014.

5. Zaangażowanie personalne

Nie  da  się  odmówić  zaangażowania  osobistego  w  sprawy  tenisa  stołowego  prezesowi 
MOZTS  p.  Markowi  Przybyłowiczowi,  a  także  ogromu  pracy,  jaki  wniosła  w  rozwój  tenisa 
stołowego  w  minionej  kadencji  p.  Agata  Biesaga,  dyrektor  biura  MOZTS.  Bardzo  mocnymi 
punktami  w  pracy  na  rzecz  tenisa  stołowego  na  Mazowszu  okazali  się  wiceprezesi  Jarosław 
Adamkiewicz  (sprawy finansowe),  Marcin  Kusiński  (szkolenie,  szczególnie  w ostatnich  dwóch 



latach). Inni członkowie Zarządu również zachowywali wysoki poziom zaangażowania - p. Barbara 
Madejska, p. Grzegorz Bor, p. Krystian Kilar, panowie Michał Sawicki i Marek Zalewski (do czasu 
rezygnacji).  W  miarę  możliwości  angażowali  się  w  działania  Zarządu  również  p.  Andrzej 
Nadrowski i p. Cezary Jedynak, p. Dariusz Szumacher oraz p. Dariusz Zwoliński. Zupełny brak 
zainteresowania zaangażowaniem w działalność Zarządu wykazał niestety p. Sylwester Małecki, 
obdarzony wysokim zaufaniem ze strony delegatów poprzedniego WS-WZD, nie uczestnicząc w 
żadnym z posiedzeń Zarządu. Jak w poprzednich kadencjach ogromną pracę na rzecz rozgrywek 
ligowych  wykonał  p.  Marek  Romkowski,  a  p.  Maciej  Pietrzykowski  sprawdził  się  w  roli 
przewodniczącego Wydziału Rozgrywek.

Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  pragną  zwrócić  uwagę  na  fakt,  iż  dwójka  liderów 
Mazowieckiego  Okręgowego  Związku  Tenisa  Stołowego,  p.  Marek  Przybyłowicz  i  p.  Agata 
Biesaga są równie mocno, albo nawet jeszcze mocniej, zaangażowani w pracę Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego, gdzie, de facto są również zatrudnieni. Zdaniem Członków Komisji Rewizyjnej, 
w przypadku braku dodatkowego wsparcia dla tych osób, sytuacja taka może w dłuższym okresie 
czasu  powodować  nie  tyle  niedociągnięcia,  czy  konflikty  interesów,  ale  zmniejszenie 
zaangażowania  ww.  osób  w sprawy bądź  Mazowsza,  bądź  na  szczeblu  całego  kraju.  Przy tak 
ogromnym, jak zaobserwowane nie tylko przez Komisję Rewizyjną, zaangażowaniu wspomnianych 
w sprawy tenisa stołowego bardzo trudno jest pogodzić obowiązki w obu instytucjach i właśnie w 
tym fakcie  KR dostrzega  przyczyny  wymienionych  w  niniejszym  sprawozdaniu  problemów,  z 
podkreśleniem jednocześnie, widocznego, skutecznego działania p. Marka Przybyłowicza i p. Agaty 
Biesagi dla właściwego prowadzenia spraw tenisa stołowego na Mazowszu i w Polsce. 

Na tym sprawozdanie zakończono

Podpisy

 


