
 

INFORMACJA 

Z 5. POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU 

POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 
12 kwietnia 2014 roku godz. 19:30 

Pałac Podonowskich, Bugaj 
 

 

1. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu PZTS Pan Wojciech WALDOWSKI, który 
przywitał obecnych członków Prezydium Zarządu PZTS oraz Dyrektora Biura PZTS. 

2. Prezes Zarządu PZTS Pan Wojciech WALDOWSKI stwierdził quorum i prawomocność 
obrad. 

3. Prezes PZTS Pan Wojciech WALDOWSKI odczytał projekt porządku obrad i poprosił o 
ewentualne zgłaszanie poprawek. Po ich wniesieniu Prezydium Zarządu PZTS przyjął 
jednogłośnie porządek obrad.  

4. Prezydium Zarządu PZTS podjęło uchwałę nr 015/P/2014 w sprawie zwołania 
Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów PZTS w dniu 8 czerwca 2014 roku 
godz. 10:00 (2. termin godz. 10:30) w Warszawie, Hotel Dom Chłopa. W porządku obrad 
m.in.: wyniki badania jednostkowego sprawozdania finansowego PZTS za rok obrotowy 
2013, sprawa skargi Pana Piotra PIELACIŃSKIEGO. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

5. Prezydium Zarządu PZTS podjęło uchwałę nr 016/P/2014 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania finansowego za rok 2013 - wynik finansowy 111.923,53 zł. W trakcie 
dyskusji omówiono czynniki, które wpłynęły na dodatni wynik finansowy. Prezydium 
wskazało na konieczność oceny sprawozdania finansowego przez Skarbnika PZTS. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

6. Prezydium Zarządu PZTS postanowiło podjąć ostateczną decyzję ws. sprawie rozliczenia 
usług transportowych z Hotelem Ossa (GAC GROUP 2013 ITTF World Tour - Polish Open, 
6-10 listopada 2013 roku, Spała) podczas najbliższego posiedzenia Zarządu PZTS. 
Aktualny dodatni wynik finansowy zawodów w Spale wynosi 225.000,00 zł. 

7. Prezydium Zarządu PZTS podjęło uchwałę nr 017/P/2014 w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu Pracy PZTS oraz Regulaminu Wynagradzania PZTS. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie. 

8. Prezydium Zarządu PZTS podjęło uchwałę nr 018/P/2014 w sprawie zatwierdzenia 
składu reprezentacji Polski na ZEN-NOH 2014 World Table Tennis Championships - 
2014.04.28-05.05 Tokio, Japonia: 

- zawodniczki: Natalia BAJOR, Katarzyna GRZYBOWSKA, Klaudia KUSIŃSKA i Natalia 
PARTYKA; 

- zawodnicy: Paweł FERTIKOWSKI, Robert FLORAS, Daniel GÓRAK, , Konrad KULPA, 
Zeng Yi WANG; 

- delegat na kongresy ITTF i ETTU: Wojciech WALDOWSKI; 

- trenerzy: Michał DZIUBAŃSKI, Tomasz KRZESZEWSKI; 

- fizjoterapeuci: Michał MOTYKA i Michał SZYMAŃSKI. 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 



9. Prezydium Zarządu PZTS krytycznie oceniło stan realizacji programu szkolenia 
byłych kadr wojewódzkich juniorek i juniorów, który na mocy decyzji Ministra Sportu i 
Turystyki miał być finansowany przez środki finansowe, które miały zostać skierowane do 
Polskiego Związku Tenisa Stołowego.  

W ocenie Prezydium Zarządu PZTS środki przekazane przez Ministra Sportu i Turystyki w 
ramach realizacji umów są niewystarczające, nie gwarantując prawidłowej realizacji 
zadań szkoleniowych (udział w zawodach zagranicznych, realizacja programu 
olimpijskiego, funkcjonowanie OSSM Gdańsk i OSSM Drzonków) w pierwszym półroczu 
2014 roku.  

Prezydium Zarządu PZTS informuje , iż PZTS oczekuje na pilne rozpatrzenie przez Ministra 
Sportu i Turystyki wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych, które 
umożliwiłyby rozpoczęcie - oczekiwanej z rosnącym zniecierpliwieniem przez środowisko 
tenisa stołowego w Polsce - realizacji programu szkolenia nowo powołanych kadr 
narodowych juniorek i juniorów. 

10. W trakcie dyskusji poświęconej funkcjonowaniu Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku ze 
szczególnym uwzględnieniem wyników raportu z audytu przyłącza, instalacji oraz 
urządzeń elektroenergetycznych w Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku, Prezydium 
Zarządu PZTS zwróciło uwagę na: 

- roczne straty w 2013 roku sięgające ponad 23.165,00 zł z powodu różnic pomiędzy 
mocą umowną a mocą pobraną (średnio miesięcznie nie wykorzystano 146 MW, co 
generuje stratę ponoszoną przez PZTS w wysokości ok. 1.930,49 zł); zalecono 
dostosowanie mocy umownej do faktycznie wykorzystywanej); 

- konieczność zmiany dostawcy energii elektrycznej; 

- podliczniki wykorzystywane do pomiaru energii czynnej przez pomieszczenia 
dzierżawione na cele gastronomiczne i odnowy biologicznej nie posiadają plomb na 
osłonach przyłącza sieci do licznika; 

- błędy w naliczaniu zużycia energii elektrycznej w obu podlicznikach skutkujące 3-
krotnym zaniżeniem w naliczaniu opłat za energię elektryczną dla podnajemców 
(szacunkowe roczne straty PZTS ok. 50.000,00 zł);   

- niezbędne ponowne rozliczenia zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach 
restauracji i odnowy biologicznej; 

- podejrzenie nieautoryzowanego poboru prądu przez "zamostkowane" łącze elektryczne 
znajdujące się w głównej stacji transformatorowej. 

Prezydium Zarządu PZTS podjęło decyzję o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu na 
potrzeby gastronomiczne z powodu kilkumiesięcznych zaległości sięgających ponad 
40.000,00 zł. Prezydium Zarządu PZTS zwróciło uwagę na zaniedbania Dyrektora Centrum 
Szkolenia PZTS w Gdańsku oraz działu księgowości PZTS w zakresie weryfikacji rozliczeń z 
podnajemcami lokali w Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku. 

11. Prezydium Zarządu PZTS podjęło decyzję o podporządkowaniu pod względem 
administracyjnym Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku oraz OSSM Gdańsk i OSSM 
Drzonków Dyrektorowi Biura PZTS. Po dyskusji Prezydium Zarządu PZTS zaleciło 
przygotowanie nowego schematu organizacyjnego PZTS. 

12. Zgodnie z uchwałą Zarządu PZTS o możliwości powiększenia liczby drużyn w rozgrywkach 
Superligi mężczyzn w sezonie 2014/2015, Prezydium Zarządu PZTS podjęło decyzję w 
sprawie zasad przyznawania 2 "dzikich kart" w rozgrywkach Superligi mężczyzn: 

- opłata za uzyskanie "dzikiej karty" - 50.000,00 zł płatne na konto PZTS; 

- zgłoszenia do zakupu "dzikich kart" należy kierować do Wydziału Rozgrywek PZTS w 
terminie do 31 maja 2014 roku; 

- o przyznaniu 2 "dzikich kart" decyduje wyższy ranking drużyny (co najmniej 1500 
pkt) obliczony zgodnie z Regulaminem Rozgrywek (suma 3 najwyżej sklasyfikowanych 
zawodników kolejno według rankingu ITTF, rankingu ETTU oraz ogólnopolskiego 
rankingu seniorów po sezonie 2013/2014). 



13. Sprawy sędziowskie: 

- Projekt reformy systemu sędziowania w Polsce przekazano do dalszych prac 
Pełnomocnikowi Zarządu ds. Sędziowskich; 

- Prezydium Zarządu PZTS podjęło uchwałę nr 019/P/2014 w sprawie nominacji 
następujących sędziów na sędziów klasy państwowej: Małgorzata FIDALA, Wojciech 
CIERLICA, Tomasz DRZYCIMSKI, Robert KOSIŃSKI, Andrzej LEMIESZKA i Maciej 
LISOWSKI. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

- Prezydium Zarządu PZTS podjęło decyzję o zorganizowaniu (po uzyskaniu zgody ITTF) 
egzaminu na sędziego międzynarodowego, do którego będą mogli przystąpić sędziowie 
nominowani przez wojewódzkie kolegia sędziów; 

- Prezydium Zarządu PZTS podjęło decyzję o przetłumaczeniu na język polski XV edycji 
przepisów gry ITTF w terminie do końca sezonu 2013/2014; 

- Prezydium Zarządu PZTS podjęło decyzję o sfinansowaniu kosztów wyjazdu 4 sędziów 
na zawody Slovak  Junior Open 2014 (ITTF Global Junior Circuit Event) - 22-25 maja 
2014 roku. 

14. Sprawy różne: 

- Prezydium Zarządu PZTS podjęło decyzję o skierowaniu pisma LKS POGOŃ Lębork w 
sprawie korekty tabeli Superligi mężczyzn pod obrady najbliższego posiedzenia Zarządu 
PZTS; 

- Prezydium Zarządu PZTS podjęło decyzję o przełożeniu terminu 18. kolejki 1 ligi 
mężczyzn grupa północna na 3 maja 2014 roku. 

 

 

 

Wojciech WALDOWSKI 

 
Prezes Zarządu 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego 


