
 
 

9. POSIEDZENIE ZARZĄDU 
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

29 sierpnia 2017 roku godz. 11:00, Warszawa 
 

protokół posiedzenia 
 
 

1. Otwarcie posiedzenia.  

Prezes Zarządu PZTS Dariusz SZUMACHER przywitał obecnych łącznie 7 
członków Zarządu PZTS oraz zaproszonych gości. 

 

2. Potwierdzenie ważności obrad. 

Prezes Zarządu PZTS Dariusz SZUMACHER potwierdził ważność obrad 
i zapowiedział realizację zapisu audiofonicznego posiedzenia. Nikt z obecnych 
członków Zarządu PZTS nie wniósł sprzeciwu. 

Zarząd PZTS podjął decyzję w sprawie wyboru Sebastiana JAGIEŁOWICZA na 
prowadzącego 9. posiedzenie Zarządu – decyzja podjęta 7-0-0. 

 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Zarząd PZTS podjął decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad z poprawkami - 
uchwała przyjęta 7-0-0. 

 

4. Przyjęcie protokołu z 8. posiedzenia Zarządu PZTS z dnia 20 lipca 2017 roku. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 163/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia protokołu 
8. posiedzenia Zarządu PZTS z dnia 20 lipca 2017 roku - uchwała przyjęta 6-0-1. 

 

5. Informacja w sprawie rezygnacji Andrzeja HREHOROWICZA z członka Zarządu PZTS 
z dniem 3 lipca 2017 roku. 

Zarząd PZTS przyjął do wiadomości rezygnacji Andrzeja HREHOROWICZA 
z członka Zarządu PZTS z dniem wpływu dokumentu do Biura PZTS tj. z dniem 
2 sierpnia 2017 roku. 

 

6. Omówienie sytuacji organizacyjnej w Zarządzie. 

Zarząd PZTS omówił sytuację organizacyjną w Zarządzie. 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na Kongres ETTU. 



Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 164/Z/2017 w sprawie wyboru Dariusza 
SZUMACHERA i Lucjana BŁASZCZYKA na delegatów na Kongres ETTU - uchwała 
przyjęta 7-0-0. 

 

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia kadr narodowych i składów osobowych 
OSSM Gdańsk i OSSM Drzonków. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 165/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia kadr 
narodowych juniorek, juniorów, młodzieżówek i młodzieżowców - uchwała przyjęta 
6-0-0. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 166/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia składu 
osobowego OSSM Drzonków w okresie 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 - 
uchwała przyjęta 7-0-0. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 167/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia składu 
osobowego OSSM Gdańsk w okresie 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku 
- uchwała przyjęta 7-0-0. 

 

9. Ocena występu reprezentacji Polski podczas Mistrzostw Europy Juniorów i 
Kadetów. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 168/Z/2017 w sprawie nominacji Anny 
WĘGRZYN i Samuela KULCZYCKIEGO na turniej kwalifikacji kontynentalnych do 
Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Splicie (Chorwacja) - uchwała przyjęta 7-0-0. 

 

10. Omówienie projektu Regulaminu członka kadry narodowej PZTS. 

Zarząd PZTS omówił projekt  Regulaminu członka kadry narodowej PZTS. 

 

11. Analiza funkcjonowania Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku. 

W trakcie dyskusji Zarząd PZTS dokonał szczegółowej analizy funkcjonowania 
Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku. 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko 
trenera w Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży w Centrum Szkolenia PZTS w 
Gdańsku. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 169/Z/2017 w sprawie powołania Piotra 
SZAFRANKA na trenera koordynatora Centrum Szkolenia w Gdańsku - uchwała 
przyjęta 6-0-1. 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania OSSM Białystok. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 170/Z/2017 w sprawie powołania OSSM 
Białystok - uchwała przyjęta 6-0-1. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Pełnomocnika Zarządu ds. Sportu 
Młodzieżowego. 

Zarząd PZTS podjął decyzję o nie podejmowaniu uchwały sprawie zamiany 
Pełnomocnika Zarządu ds. Sportu Młodzieżowego. 

 



15. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego, działającej w oparciu o Przepisy Dyscyplinarne Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego. 

Zarząd PZTS podjął decyzję o skierowaniu sprawy uzupełnienia składu Komisji 
Dyscyplinarnej Polskiego Związku Tenisa Stołowego do Prezydium Zarządu PZTS. 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kolegium Sędziów, ciała 
doradczego działającego przy Zarządzie Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

Zarząd PZTS podjął decyzję o skierowaniu sprawy zatwierdzenia Regulaminu 
Kolegium Sędziów do Prezydium Zarządu PZTS. 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania odznaczeń działaczom tenisa stołowego. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 171/Z/2017 w sprawie powołania przyznania 
odznaczeń PZTS działaczom tenisa stołowego zgodnie z wnioskami skierowanymi 
przez wojewódzkie związki tenisa stołowego - uchwała przyjęta 7-0-0. 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przejęć miejsc w ekstraklasie kobiet oraz 
1. lidze kobiet i mężczyzn. 

 
W związku z wnioskami klubów sportowych oraz pozytywnymi decyzjami 

Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Zarząd Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę nr 172/Z/2017 w sprawie 
zatwierdzenia decyzji Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w 
sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez kluby sportowe miejsca w 
rozgrywkach drużynowych ekstraklasy kobiet i 1. ligi kobiet i mężczyzn: 

  
 ekstraklasa kobiet: MLUKS ŚNIEŻNIK Stronie Śląskie na rzecz ATS Białystok, 
 liga kobiet: ATS Białystok na rzecz SCKiS HALS Warszawa, 
 liga mężczyzn: KST ENERGA-MANEKIN Toruń na rzecz KS DEKORGLASS 

Działdowo  

uchwała przyjęta 4-0-3. 

 

19. Zmiany w kalendarzu zawodów sportowych PZTS na sezon 2017/2018. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 173/Z/2017 w sprawie zmian w kalendarzu 
zawodów sportowych PZTS na sezon 2017/2018 (2 terminy Grad Prix Polski: 
Przeworsk, Brzeg Dolny) - uchwała przyjęta 7-0-0 

 

20. Podjęcie 6 uchwał w sprawach dotyczących realizacji umowy o prowadzenie ksiąg 
rachunkowych pomiędzy PZTS a firmą BUFIK T. Szuflińska, A. Leśniewska Sp.J. 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 174/Z/2017 w sprawach dotyczących realizacji 
umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych pomiędzy PZTS a firmą BUFIK  

1. w sprawie spisania sald należności objętych odpisem aktualizacyjnym w 2016 
roku, 

2. w sprawie spisania sald należności i zobowiązań według PK 201/08 
wynikających z uzgodnienia BZ 2016 z danymi z przełomu roku obrotowego, 



3. w sprawie spisania sald należności i zobowiązań według PK 202/08 
wynikających z analizy sald BO 2017, które nie wykazują obrotów w ciągu 
bieżącego roku obrotowego, 

4. w sprawie spisania sprawie spisania sald kont środków trwałych i umorzenia 
środków trwałych 

- uchwała przyjęta 7-0-0. 

 

21. Informacja w sprawie organizacji zawodów międzynarodowych 2017 ITTF 
Challenge, Polish Open – 4-8 października 2017 roku, Częstochowa. 

Zarząd PZTS zapoznał się z informacją na temat przygotowań do zawodów 
międzynarodowych 2017 ITTF Challenge, Polish Open – 4-8 października 2017 
roku, Częstochowa. 

 

22. Informacja w sprawie organizacji zawodów Pingpongowego PGE Narodowego - 14 
października 2017 roku, Warszawa 

Zarząd PZTS zapoznał się z informacją na temat przygotowań zawodów 
Narodowego Dnia Tenisa Stołowego - 21 października 2017 roku, Warszawa 

 

23. Sport osób niepełnosprawnych. 

Zarząd PZTS dokonał wstępnej analizy sytuacji w sporcie osób 
niepełnosprawnych. 

 

24. Sprawy różne: 

1) list otwarty z dnia 13 lipca 2017 roku Prezesa klubu sportowego UKS TS 
SPARTA Lubań do członków Zarządu Dolnośląskiego Okręgowego Związku 
Tenisa Stołowego w sprawie rozgrywek na Dolnym Śląsku, 

Zarząd PZTS podjął decyzję o wystosowaniu pisma do Prezesa Zarządu 
Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z prośbą o wyjaśnienia. 

 

2) Informacja na temat kosztów Zarządu PZTS i kosztów Komisji Rewizyjnej PZTS, 

Zarząd PZTS zapoznał się z informacją na temat kosztów Zarządu PZTS i 
kosztów Komisji Rewizyjnej PZTS. 

 

3) informacja o sponsorze Poczta Polska, 

Prezes Zarządu PZTS Dariusz SZUMACHER przedstawił informację na temat 
umów sponsoringowych z firmami: Energa  i Poczta Polska. 

 

4) informacja na temat w Instytucie Sportu – System Sportu Młodzieżowego, 

Zarząd PZTS podjął decyzję o przełożeniu informacji na następne posiedzenie 
Zarządu. 

 

5) prośba z dnia 16 sierpnia 2017 roku klubu sportowego ZKS Zielona Góra o 
cofnięcie kary finansowej w wysokości 2 000 zł; 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 175/Z/2017 w sprawie cofnięcia kary 
finansowej w wysokości 1 000 zł – uchwała przyjęta 3-0-2 

 



6) wniosek z dnia 8 sierpnia 2017 roku klubu sportowego UKS CHROBRY 
Międzyzdroje w sprawie zmian w indywidualnym rankingu klubowym na 1. 
rundę fazy zasadniczej rozgrywek 1. ligi kobiet, 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 176/Z/2017 w sprawie przyjęcia wniosku z 
dnia 8 sierpnia 2017 roku klubu sportowego UKS CHROBRY Międzyzdroje w 
sprawie zmian w indywidualnym rankingu klubowym na 1. rundę fazy 
zasadniczej rozgrywek 1. ligi kobiet - uchwała przyjęta 5-0-2 

 

7) prośba z dnia 7 sierpnia 2017 roku klubu sportowego KU AZS PWSiP Łomża w 
sprawie zmian w indywidualnym rankingu klubowym na 1. rundę fazy 
zasadniczej rozgrywek 1. ligi kobiet, 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 177/Z/2017 w sprawie odrzucenia prośby z 
dnia 7 sierpnia 2017 roku klubu sportowego KU AZS PWSiP Łomża w sprawie 
zmian w indywidualnym rankingu klubowym na 1. rundę fazy zasadniczej 
rozgrywek 1. ligi kobiet – uchwała przyjęta 0-6-1. 

 

8) prośba z dnia 28 lipca 2017 roku klubu sportowego KST ENERGA-MANEKIN 
Toruń w sprawie zmian w indywidualnym rankingu klubowym na 1. rundę fazy 
zasadniczej rozgrywek 1. ligi mężczyzn, 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 178/Z/2017 w sprawie odrzucenia prośby z 
dnia 28 lipca 2017 roku klubu sportowego KST ENERGA-MANEKIN Toruń w 
sprawie zmian w indywidualnym rankingu klubowym na 1. rundę fazy 
zasadniczej rozgrywek 1. ligi mężczyzn - uchwała przyjęta 0-7-0, 

 

9) prośba z dnia 24 lipca 2017 roku klubu sportowego KS DEKORGLASS Działdowo 
o możliwość zgłoszenia do LOTTO Superligi mężczyzn zawodnika Tang PENG, 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 179/Z/2017 w sprawie odrzucenia prośby z 
dnia 24 lipca 2017 roku klubu sportowego KS DEKORGLASS Działdowo o 
możliwość zgłoszenia do LOTTO Superligi mężczyzn zawodnika Tang PENG – 
uchwała przyjęta 0-6-1 

 

10) prośba z dnia 1 sierpnia 2017 roku klubu sportowego AZS PWSZ Nysa o 
dopisanie na listę zawodniczek 1. ligi kobiet zawodniczki Pauliny MATUSIAK, 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 180/Z/2017 w sprawie odrzucenia prośby z 
dnia 1 sierpnia 2017 roku klubu sportowego AZS PWSZ Nysa o dopisanie na 
listę zawodniczek 1. ligi kobiet zawodniczki Pauliny MATUSIAK - uchwała 
przyjęta 0-6-1, 

 

11) prośba z dnia 1 sierpnia 2017 roku klubu sportowego MLUKS DWÓJKA Rawa 
Mazowiecka o zgłoszenie zawodniczki Mai JANISZEWSKIEJ do rozgrywek 1. ligi 
kobiet, 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 181/Z/2017 w sprawie odrzucenia prośby z 
dnia 1 sierpnia 2017 roku klubu sportowego MLUKS DWÓJKA Rawa 
Mazowiecka o zgłoszenie zawodniczki Mai JANISZEWSKIEJ do rozgrywek 1. ligi 
kobiet – uchwała przyjęta 0-6-1, 

 

12) odwołanie z dnia 7 sierpnia 2017 roku klubu sportowego UKS CHROBRY 
Międzyzdroje od decyzji Wydziału Rozgrywek PZTS w sprawie odmowy 



wyrażenia zgody na przełożenie terminu meczu 1. ligi kobiet z 9 września 2017 
roku na 1 października 2017 roku, 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 182/Z/2017 w sprawie przyjęcia odwołania 
z dnia 7 sierpnia 2017 roku klubu sportowego UKS CHROBRY Międzyzdroje od 
decyzji Wydziału Rozgrywek PZTS w sprawie odmowy wyrażenia zgody na 
przełożenie terminu meczu 1. ligi kobiet z 9 września 2017 roku na 1 
października 2017 roku – uchwała przyjęta 5-0-2, 

 

13) odwołanie z dnia 7 sierpnia 2017 roku klubu sportowego GLKS Nadarzyn od 
decyzji Wydziału Rozgrywek PZTS w sprawie odmowy wyrażenia zgody na 
przełożenie terminu meczu 1. ligi kobiet z 18 listopada 2017 roku na 3 grudnia 
2017 roku, 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 183/Z/2017 w sprawie przyjęcia odwołania 
z dnia 7 sierpnia 2017 roku klubu sportowego GLKS Nadarzyn od decyzji 
Wydziału Rozgrywek PZTS w sprawie odmowy wyrażenia zgody na przełożenie 
terminu meczu 1. ligi kobiet z 18 listopada 2017 roku na 3 grudnia 2017 roku – 
uchwała przyjęta 3-0-3, 

 

14) prośba z dnia 17 sierpnia 2017 roku klubu sportowego ASTS OLIMPIA-UNIA 
Grudziądz o przeniesienie zawodnika Macieja KUBIKA z kategorii kadet do 
kategorii junior, 

Zarząd PZTS zaaprobował pozytywną opinię Dyrektora Sportowego PZTS 
Stefana DRYSZELA w sprawie prośby z dnia 17 sierpnia 2017 roku klubu 
sportowego ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz o przeniesieniu zawodnika Macieja 
KUBIKA z kategorii kadet do kategorii junior, 

 

15) odpowiedź z dnia 26 lipca 2017 roku sędziego Marcina WOLNICKIEGO na pismo 
Prezesa Zarządu l.dz. 380/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku, 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 184/Z/2017 w sprawie odrzucenia 
odpowiedzi z dnia 26 lipca 2017 roku sędziego Marcina WOLNICKIEGO na 
pismo Prezesa Zarządu l.dz. 380/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku – uchwała 
przyjęta 0-0-7, 

 

16) odwołanie z dnia 21 sierpnia 2017 roku sędziego Michała FARANA od wyników 
egzaminu na licencję sędziego tenisa stołowego na sezon 2017/2018 z dnia 20 
sierpnia 2017 roku, 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 185/Z/2017 w sprawie odrzucenia 
odwołania  z dnia 21 sierpnia 2017 roku sędziego Michała FARANA od wyników 
egzaminu na licencję sędziego tenisa stołowego na sezon 2017/2018 z dnia 20 
sierpnia 2017 roku – uchwała przyjęta 0-0-7, 

 

17) odwołanie z dnia 28 kwietnia 2017 roku Juliusza WEISSA od decyzji 
klasyfikatora Aleksandra WIETESKI niedopuszczającej zawodnika do udziału w 
1 Grand Prix Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku w dniu 21 kwietnia 2017 
roku, 

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 186/Z/2017 w sprawie odrzucenia 
odwołania z dnia 28 kwietnia 2017 roku Juliusza WEISSA od decyzji 
klasyfikatora Aleksandra WIETESKI niedopuszczającej zawodnika do udziału w 
1 Grand Prix Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku w dniu 21 kwietnia 2017 
roku – uchwała przyjęta 0-0-7, 



 

18) prośba z dnia 17 sierpnia 2017 roku klubu sportowego UKS GRYF Gdów 
o przekazanie 10 stołów, 10 siatek, 10 numeratorów, 10 stolików sędziowskich 
oraz 30 płotków, 

Zarząd PZTS podjął decyzję o skierowaniu prośby z dnia 17 sierpnia 2017 
roku klubu sportowego UKS GRYF Gdów do Komisji Majątkowo-Sprzętowej. 

 

19) prośba z dnia 22 sierpnia 2017 roku trenera Szymona KULCZYCKIEGO 
o dofinansowanie udziału Wiktorii WRÓBEL i Alana KULCZYCKIEGO w 13. 
Eurominichamps - 25-27 sierpnia 2017 roku, Schiltingheim, 

Zarząd PZTS podjął decyzję o skierowaniu prośby z dnia 22 sierpnia 2017 
roku trenera Szymona KULCZYCKIEGO do Prezydium Zarządu PZTS. 

 

20) podjęcie decyzji w sprawie objęcia patronatem projektu pasjato.pl 

Zarząd PZTS podjął decyzję o skierowaniu sprawy objęcia patronatem 
projektu pasjato.pl do Prezydium Zarządu PZTS. 

 

25. Zamknięcie 9. posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 


