
 

PROTOKÓŁ OBRAD 

1. POSIEDZENIA ZARZĄDU 

MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 
Warszawa, dnia 24 października 2012 roku 

 

1. Otwarcie posiedzenia.                                                                                                                                 

Prezes Zarządu MZTS Pan Marek Przybyłowicz otworzył pierwsze posiedzenie Zarządu 
(lista obecności w załączeniu). 

2. Przyjęcie porządku obrad.                                                                                           

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym. Głosowało 10 członków Zarządu 
MZTS: za - 10 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących - 0.  

3. Przedstawienie członków Zarządu MZTS, członków Komisji Rewizyjnej MZTS oraz 

zaproszonych gości.  

Prezes Zarządu MZTS Pan Marek Przybyłowicz dokonał przedstawienia obecnych na 
zebraniu oraz podziękował wszystkim za przybycie. 

4. Przyjęcie protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego MOZTS z dnia 10 

października 2012: 

- załącznik nr 1: protokół Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Delegatów MOZTS z dnia 10 
października 2012; 

- załącznik nr 2: projekt uchwały nr 001/2012 Zarządu MZTS w sprawie przyjęcia protokołu 

Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Delegatów MOZTS z dnia 10 października 2012; 

Prezes Zarządu Pan Marek Przybyłowicz przedstawił zebranym protokół Sprawozdawczo-
Wyborczego Zebrania MZTS. Następnie zaproponował podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia protokołu. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 10 członków. Wynik 
głosowania: za - 10 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących - 0. Uchwała nr 001/2012 
Zarządu MZTS została podjęta jednogłośnie.  

5. Statut MZTS:  

- załącznik nr 3: Statut Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego uchwalony podczas 
Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Delegatów MOZTS w dnia 10 października 2012; 

Członek Zarządu Pan Jarosław Adamkiewicz poinformował o czasochłonnej procedurze 
złożenia wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

6. Regulamin Zarządu MZTS:  

- załącznik nr 4: Regulamin Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego;       

Prezes Zarządu Pan Marek Przybyłowicz zwrócił się do Pana mec. Konrada Buczyło z 
prośbą o wyjaśnienie kwestii, czy istnieje prawna możliwość podejmowania uchwał przez 
zarząd w formie elektronicznej. Pan mec. Konrad Buczyło wyjaśnił, że zarząd może 



prowadzić w formie elektronicznej jedynie konsultacje. Natomiast uchwały muszą być 
podejmowane przez członków zarządu w formie pisemnej..  

7. Regulamin Komisji Rewizyjnej MZTS:  

- załącznik nr 5: Regulamin Komisji Rewizyjnej Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa 
Stołowego;  

Prezes Zarządu Pan Marek Przybyłowicz poinformował obecnych, że dotychczasowy 
Regulamin Komisji Rewizyjnej MOZTS jest poprawny. Zaproponował członkom Komisji 
Rewizyjnej MZTS pracę w oparciu o istniejący Regulamin. Obecni członkowie Komisji 
Rewizyjnej MZTS wyrazili aprobatę dla tej propozycji.   

8. Ukonstytuowanie się Zarządu MZTS: 

- załącznik nr 6: projekt uchwały nr 002/2012 Zarządu MZTS w sprawie ukonstytuowania się 

Zarządu MZTS; 

Prezes Zarządu Pan Marek Przybyłowicz przedstawił projekt uchwały nr 002/2012 
Zarządu MZTS. Następnie zgłosił wniosek o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie 
ukonstytuowania się zarządu w podanym składzie. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 
10 członków Zarządu. Wynik głosowania: za - 10 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących - 0. 
Uchwała nr 002/2012 Zarządu MZTS została podjęta jednogłośnie. Prezes MZTS 
pogratulował wszystkim członkom Zarządu.  

9. Zatwierdzenie decyzji Prezesa Zarządu MZTS: 

- decyzja nr 001/2012 w sprawie powołania Dyrektora Biura MZTS (załącznik nr 7); 

- decyzja nr 002/2012 w sprawie organizacji cyklu turniejów w kategorii skrzat (załącznik nr 8); 

- decyzja nr 003/2012 w sprawie powołania doradcy prawnego Prezesa Zarządu MZTS (załącznik 
nr 9); 

- decyzja nr 004/2012 w sprawie powołania Zespołu Doradców Prezesa Zarządu MZTS (załącznik 
nr 10); 

- decyzja nr 005/2012 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Zarządu MZTS (załącznik nr 
11); 

- decyzja nr 006/2012 w sprawie oficjalnej strony internetowej MZTS (załącznik nr 12); 

- decyzja nr 007/2012 w opracowania kalendarza zawodów MZTS w sezonie 2012/2013 

(załącznik nr 13); 

- decyzja nr 008/2012 w sprawie opracowania standardów organizacji i prowadzenia zawodów 

MZTS (załącznik nr 14); 

- decyzja nr 009/2012 w sprawie opracowania zasad wyboru organizatorów zawodów 

organizowanych przez MZTS (załącznik nr 15); 

- decyzja nr 010/2012 w sprawie opracowania trybu wyboru sponsora sprzętowego MZTS 

(załącznik nr 16); 

- decyzja nr 011/2012 w sprawie opracowania schematu organizacyjnego MZTS (załącznik nr 
17); 

- decyzja nr 012/2012 w sprawie opracowania schematu obiegu dokumentów w MZTS (załącznik 
nr 18); 

- decyzja nr 013/2012 w sprawie wyznaczenia nowego terminu zamykania list startowych 

(załącznik nr 19); 

- decyzja nr 014/2012 w sprawie opracowania elektronicznych wersji preliminarza zawodów i 

klubowej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 20); 

- decyzja nr 015/2012 w sprawie opracowania elektronicznych wersji protokołów meczowych 

(załącznik nr 21); 



- decyzja nr 016/2012 w sprawie wyjaśnienia okoliczności rozegrania meczu 5 ligi grupa A 

(załącznik nr 22);   

Prezes Zarządu Pan Marek Przybyłowicz przedstawił obecnym wszystkie decyzje Prezesa 
Zarządu podjęte od w okresie od 15 do 22 października wraz z uzasadnieniem.  

Dyrektor Biura MZTS Pani Agata Biesaga przedstawiła projekt karty zgłoszeniowej, która 
będzie obowiązywać przy zgłoszenia do turniejów indywidualnych. Zgłoszenia 
wcześniejsze mają przyczynić się do sprawniejszego przeprowadzenia zawodów, 
ponieważ umożliwią również wcześniejsze komputerowe losowanie i opracowanie 
szczegółowego harmonogramu zawodów. Dodała, że obecnie trwają prace nad nową 
stroną internetową MZTS, która powinna zostać uruchomiona do dnia 1 listopada 2012 
roku.  

W dyskusji nad decyzjami Pan Dariusz Zwoliński powiedział, że zawodnicy powinni 
posiadać dowody wpłaty do okazania przed zawodami. Wnosi o opracowanie procedury 
dokonywania opłat wpisowego.  

Pan Cezary Jedynak powiedział, że problemem dla klubów jest niewiadoma do chwili 
wyjazdu liczba dzieci, które będą mogły wyjechać na zawody. Dlatego nie uważa tej 
decyzji za słuszną.  

Prezes Honorowy MZTS Pan Andrzej Wojdecki powiedział, że należy ten system 
przekonsultować z klubami.  

Pan Rafał Wereszczaka dodał, że trzeba zapewnić również stoły do rozgrzewki. 

Pani Elżbieta Madejska powiedziała, że wcześniejsze losowanie może pozbawić chęci do 
gry słabszych zawodników.  

Pan Dariusz Szumacher w swej wypowiedzi podniósł sprawę, co należy uczynić gdy 
zawodnik z różnych przyczyn (np. choroba) nie przyjedzie na zawody.  

Pan Dariusz Zwoliński powiedział, że generalnym problemem jest brak funduszy w małych 
klubach.  

Pan Michał Sawicki stwierdził, że nie można rozgrywać tego samego dnia zawodów w 
kategorii żak oraz skrzat. Dlatego optuje za cyklicznym rozgrywaniem turniejów dla 
najmłodszych tj. skrzatów. 

Prezes Zarządu Pan Marek Przybyłowicz wyraził krytyczne oceny dotyczące organizacji I 
WTK Żaków i Skrzatów: brak prowadzenia zawodów w formie elektronicznej, brak 2 
sędziów liczących, małe pucharki. Z uwagi na dużą liczbę skrzatów należy rozdzielić 
turnieje żaków i skrzatów.     

- załącznik nr 23: projekt uchwały nr 003/2012 Zarządu MZTS w sprawie zatwierdzenia decyzji 

nr 001-016/2012 Prezesa Zarządu MZTS;  

Prezes MZTS Marek Przybyłowicz przedstawił obecnym projekt uchwały nr 003/2012 
Zarządu MZTS. Następnie zgłosił wniosek o przegłosowanie przygotowanego projektu 
uchwały dotyczącej zatwierdzenia przez Zarząd decyzji podjętych przez Prezesa Zarządu 
MZTS. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 10 członków zarządu. Wynik głosowania:  za - 
10 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących - 0. Uchwała nr 003/2012 Zarządu MZTS została 
podjęta jednogłośnie.   

10. Zmiany w Regulaminie Rozgrywek MZTS na sezon 2012/2013 w zakresie wprowadzenia 

kategorii wiekowej skrzat: 

- załącznik nr 24: Regulamin Rozgrywek MOZTS na sezon 2012/2013; 

- załącznik nr 25: projekt uchwały nr 004/2012 Zarządu MZTS w sprawie zatwierdzenia zmiany 

w Regulaminie Rozgrywek MOZTS na sezon 2012/2013; 



Prezes Zarządu MZTS Marek Przybyłowicz przedstawił projekt uchwały nr 004/2012 
Zarządu MZTS. Następnie poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu jawnym 
uczestniczyło 10 członków Zarządu. Wynik głosowania: za - 2 głosy, przeciw - 7 głosów, 
wstrzymujących - 1. Projekt uchwały nr 004/2012 Zarządu MZTS w sprawie zatwierdzenia 
zmiany w Regulaminie Rozgrywek nie został przyjęty.       

11. Kolegium Sędziów MZTS: 

- załącznik nr 26: Regulamin Kolegium Sędziów MZTS uchwalony podczas Walnego Zebrania 
Sprawozdawczo-Wyborczego Kolegium Sędziów MZTS w dniu 15 października 2012 roku; 

- załącznik nr 27: projekt uchwały nr 005/2012 Zarządu MZTS w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu Kolegium Sędziów MZTS uchwalonego podczas Walnego Zebrania 
Sprawozdawczo-Wyborczego Kolegium Sędziów MZTS w dniu 15 października 2012 roku; 

- załącznik nr 28: wniosek o ujednolicenie stawek sędziowskich oraz stawek zwrotu kosztów 
przejazdu Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego ze stawkami 
ustalonymi przez Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego; 

- załącznik nr 29: projekt uchwały nr 006/2012 Zarządu MZTS w sprawie zatwierdzenia 
ujednolicenia stawek sędziowskich oraz stawek zwrotu kosztów przejazdu Kolegium Sędziów 
Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego ze stawkami ustalonymi przez Kolegium Sędziów 
Polskiego Związku Tenisa Stołowego; 

- załącznik nr 30: wniosek o zobligowanie organizatorów turniejów indywidualnych oraz 
mistrzostw województwa mazowieckiego w ramach kalendarza MZTS do zapewnienia rezerwy 
sędziowskiej w liczbie co najmniej 2 sędziów; 

- załącznik nr 31: projekt uchwały nr 007/2012 Zarządu MZTS w sprawie zobligowania 

organizatorów turniejów indywidualnych oraz mistrzostw województwa mazowieckiego w 

ramach kalendarza MZTS do zapewnienia rezerwy sędziowskiej w liczbie co najmniej 2 

sędziów; 

Prezes Zarządu MZTS Marek Przybyłowicz przedstawił obecnym Regulamin Kolegium 
Sędziów MZTS z dnia 15 października 2012 roku. Ponieważ uwag do regulaminu nie 
zgłoszono, poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 005/2012 Zarządu MZTS. W 
głosowaniu jawnym głosowało 10 członków zarządu. Wynik głosowania:  za - 9 głosów, 
przeciw -  0, wstrzymujących - 1. Uchwała nr 005/2012 Zarządu MZTS została podjęta.  

W dyskusji dotyczącej projektu uchwały nr 006/2012 Zarządu MZTS dotyczącej 
ujednolicenia stawek sędziowskich oraz stawek za zwrot kosztów przejazdu Wiceprezes 
ds. Finansowych MZTS Pan Jarosław Adamkiewicz stwierdził, że zgadza się z 
wyznaczonymi stawkami sędziowskimi PZTS, natomiast ma wątpliwości co do 
wyznaczonych stawek za kilometr przejazdu. Uważa, że uchwała PZTS dotycząca tej 
sprawy jest kuriozalna. Dlatego proponuje żeby opłaty za kilometry były wypłacane przez 
MZTS.  

Prezes Zarządu MZTS Pan Marek Przybyłowicz poinformował zebranych, że stawka 0,50 zł 
za kilometr była wyznaczona przez Warszawsko-Mazowiecko Federację Sportu dla 
wszystkich okręgowych związków. Dlatego zaproponował zwiększenie stawki za zwrot 
kosztów przejazdu sędziów na zawody o 0,10 zł oraz podjęcie stosownej uchwały nr 
006/2012 Zarządu MZTS dotyczącej ujednolicenia stawek. W głosowaniu jawnym 
uczestniczyło 10 członków Zarządu. Wynik głosowania: za -9 głosów, przeciw -0 , 
wstrzymujących  1. Uchwała nr 006/2012 Zarządu MZTS została przyjęta.  

Następnie Sekretarz Zarządu MZTS Pana Grzegorz Bor zreferował obecnym projekt 
uchwały nr 007/2012 Zarządu MZTS dotyczącej zapewnienia rezerwy sędziowskiej. Z 
uwagi na długi czas trwania zawodów, sędziowie „stolikowi” którzy przez cały czas 
trwania zawodów prowadzą mecze są bardzo zmęczeni i narażeni na popełnienie 
niezawinionych błędów. Dlatego powinni mieć zastępstwo na chwilowy wypoczynek. Z 



tego powodu Kolegium Sędziów MZTS zwraca się o podjęcie stosownej uchwały w tej 
sprawie.  

Prezes Zarządu MZTS Pan Marek Przybyłowicz poddał uchwałę nr 007/2012 Zarządu 
MZTS pod głosowanie. Głosowało 10 członków Zarządu. Wynik głosowania: za - 7 
głosów, przeciw - 0, wstrzymujących - 3.  Przewodniczący zebrania stwierdził, że uchwała 
nr 007/2012 Zarządu MZTS została podjęta. 

 

12. Zmiana siedziby: 

- załącznik nr 32: projekt uchwały nr 008/2012 Zarządu MZTS w sprawie zmiany siedziby 

Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego; 

Prezes Zarządu MZTS Pan Marek Przybyłowicz przedstawił sprawę zmiany siedziby 
Związku. Ponieważ uwag nie wniesiono, Przewodniczący zebrania poddał projekt uchwały 
nr 008/2012 pod głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 10 członków Zarządu. Wynik 
głosowania:  za - 10 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących - 0. Prezes Zarządu MZTS Pan 
Marek Przybyłowicz stwierdził, że uchwała nr 008/2012 Zarządu MZTS została podjęta.    

13. Wniosek o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym: 

- skany dowodów osobistych Członków Zarządu MZTS; 

- skany dowodów osobistych Członków Komisji Rewizyjnej MZTS; 

- załącznik nr 33: oświadczenie o niekaralności Członka Zarządu MZTS; 

- załącznik nr 34: oświadczenie o niekaralności Członka Komisji Rewizyjnej MZTS; 

- lista obecności Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego MOZTS z dnia 10 października 
2012 (oryginał); 

- Statut Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego uchwalony podczas Sprawozdawczo-
Wyborczego Zebrania Delegatów MOZTS w dnia 10 października 2012.    

Prezes Zarządu MZTS Pan Marek Przybyłowicz zwrócił się do wszystkich członków Zarządu 
i Komisji Rewizyjnej o niezwłoczne dostarczenie wymaganych dokumentów, ponieważ są 
niezbędne do złożenia wniosku zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.  
Nadmienił, że z powodu braku tych dokumentów proces ten będzie opóźniony.  

14. Kalendarz zawodów MZTS w sezonie 2012/2013:  

- załącznik nr 35: projekt kalendarza zawodów MZTS na sezon 2012/2013;   

Prezes Zarządu MZTS Pan Marek Przybyłowicz poprosił o przedstawienie projektu 
kalendarza Wiceprezesa ds. Organizacyjnych Pana Marka Zalewskiego i Wiceprezesa ds. 
Sportowych Pana Marcina Kusińskiego. Po zapoznaniu się obecnych z projektem 
rozpoczęła się ożywiona dyskusja, w wyniku której postanowiono zatwierdzić propozycje 
rozegrania II cyklu Wojewódzkich Turniejów Kwalifikacyjnych w następujących terminach:  

II  WTK  w  kat.  JUNIOR - 10 listopada 2012 roku (sobota)  

II  WTK  w  kat.  MŁODZIK  - 24 listopada 2012 roku (sobota) 

II  WTK  w  kat. KADET  - 25 listopada 2012 roku (niedziela)  

II  WTK  w  kat. SKRZAT  - 25 listopada 2012 roku (niedziela) 

II  WTK  w  kat.  SENIOR  - 2 grudnia 2012 roku (niedziela)  

II  WTK  w  kat.  ŻAK  - 15 grudnia 2012 roku (sobota)  

termin rezerwowy dla kolejki ligowej z dnia 2 grudnia - 28 listopada 

termin rezerwowy dla kolejki ligowej z dnia 25 listopada - 21 listopada 

15. Informacja o bieżącej działalności szkoleniowej.  

Prezes Zarządu MZTS Pan Marek Przybyłowicz poprosił Pana Dariusza Zwolińskiego o 
przedstawienie informacji o bieżącej działalności szkoleniowej. Pan Dariusz Zwoliński w 



swej wypowiedzi ograniczył się do stwierdzenia, że z powodu braku funduszy na 
działalność kadr wojewódzkich z strony Warszawsko-Mazowieckiej Federacji Sportu nie 
ona prowadzona. Bieżąca praca szkoleniowa z zawodniczkami i zawodnikami będącymi 
członkami kadr wojewódzkich odbywa się w klubach.  

16. Standardy organizacji i prowadzenia zawodów MZTS.  

Skierowano do konsultacji w formie elektronicznej. 

17. Zasady wyboru organizatorów zawodów organizowanych przez MZTS. 

Skierowano do konsultacji w formie elektronicznej. 

18. Tryb wyboru sponsora sprzętowego MZTS. 

Skierowano do konsultacji w formie elektronicznej. 

19. Schemat organizacyjny MZTS. 

Skierowano do konsultacji w formie elektronicznej. 

20. Schemat obiegu dokumentów w MZTS.   

Skierowano do konsultacji w formie elektronicznej. 

21. Przejęcie majątku i dokumentacji MZTS: 

- Zarząd MZTS mając na względzie prowadzoną dotychczasową księgowość Stowarzyszenia 
MOZTS przez Warszawsko-Mazowiecką Federację Sportu oraz brak istnienia samodzielnego 
konta Stowarzyszenia jak również ogłoszenie upadłości MWFS, postanawia przyjąć, że stan 
aktywów i pasywów na dzień 1 lipca 2012 roku wynosił 0,00 zł; 

- załącznik nr 36: projekt uchwały nr 009/2012 Zarządu MZTS w sprawie przyjęcia tzw. „opcji 

zerowej” przy przejęciu majątku i dokumentacji MZTS;     

Prezes Zarządu MZTS Pan Marek Przybyłowicz wyjaśnił zebranym sytuację w będącej 
praktycznie w stanie upadłości Warszawsko-Mazowieckiej Federacji Sportu i związane z 
tym faktem problemy dla całego sportu młodzieżowego w województwie. mazowieckim.  
Z tego powodu przedstawił obecnym projekt uchwały nr 009/2012 Zarządu MZTS w 
sprawie przyjęcia „opcji zerowej” i poddał go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym 
uczestniczyło 10 członków Zarządu. Wynik głosowania: za - 8 głosów, przeciw - 0, 
wstrzymujących - 2. Przewodniczący zebrania stwierdził, że uchwała nr 009/2012 Zarządu 
MZTS została podjęta.   

 

22. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej MZTS.  

Prezes Zarządu MZTS Pan Marek Przybyłowicz poprosił o przedstawienie bieżącej sytuacji 
finansowej Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych / Skarbnika Pana Jarosława 
Adamkiewicza, który poinformował, że po uregulowaniu należności ok. 12.000 zł do PZTS 
z tytułu rozliczeń za licencje sportowe oraz zapłaty kosztów organizacji Walnego Zebrania 
Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów MOZTS w dniu 10 
października 2012 roku w kwocie 4.014 zł na koncie MZTS znajduje się około 28.000 zł. 
Nadmienił, że kwota ta niestety będzie prawdopodobnie ulegać zmniejszeniu ponieważ 
wpłaty przez kluby zostały dokonane, natomiast będą dalsze wydatki związane z 
działalnością związku.  Informacja została przyjęta.   

23. Plan kont księgowych MZTS. 

- załącznik nr 37: projekt uchwały nr 010/2012 Zarządu MZTS w sprawie przyjęcia planu kont 

księgowych MZTS;   



Prezes Zarządu MZTS Pan Marek Przybyłowicz poprosił Wiceprezesa Zarządu ds. 
Finansowych / Skarbnika Pana Jarosława Adamkiewicza o przedstawienie projektu 
uchwały nr 010/2012 Zarządu MZTS w sprawie przyjęcia planu kont finansowych. Pan 
Jarosław Adamkiewicz omówił temat kont księgowych. Głównym zadaniem jest 
podzielanie planu kont na trzy główne pozycje, w których będą wyszczególnione 
pozostałe koszty. Po tym wyjaśnieniu, Prezes Zarządu MZTS Pan Marek Przybyłowicz 
zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr 010/2012 Zarządu MZTS. W głosowaniu 
jawnym uczestniczyło 10 członków Zarządu. Wynik głosowania: za  9 głosów, przeciw - 0, 
wstrzymujących - 1.  Przewodniczący zebrania ogłosił, że uchwała nr 010/2012 Zarządu 
MZTS została podjęta.  

24. Audytor wewnętrzny MZTS: 

- załącznik nr 38:  Regulamin funkcjonowania audytora wewnętrznego MZTS; 

- załącznik nr 39: projekt uchwały nr 011/2012 Zarządu MZTS w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu funkcjonowania audytora wewnętrznego MZTS;    

Prezes Zarządu MZTS Pan Marek Przybyłowicz przedstawił zebranym Regulamin 
funkcjonowania audytora wewnętrznego MZTS. Ofertę pełnienia funkcji audytora 
wewnętrznego złożył Pana Maciej Pietrzykowski, który jest sędzią klasy 
międzynarodowej. Jako prawnik odbył roczny staż w Kancelarii Premiera; posiada 
doświadczenie i wykształcenie kierunkowe w dziedzinie audytu wewnętrznego. Po 
prezentacji, Przewodniczący zebrania poddał projekt uchwały nr 011/2012 Zarządu MZTS 
pod głosowanie. W głosowaniu jawnym głosowało 10 członków. Wynik głosowania: za - 
10 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących - 0. Przewodniczący zebrania ogłosił, że uchwała 
nr 011/2012 Zarządu MZTS została podjęta jednogłośnie.  

 

25. Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego   

- sprawozdanie z uczestnictwa Prezesa Zarządu MZTS w Zwykłym Sprawozdawczo-Wyborczym 
Zebraniu Delegatów Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego; 

- sprawozdanie z konsultacji z prezesami wojewódzkich związków tenisa stołowego w sprawie 
budowy koalicji większościowej zdolnej do zmiany władz w Polskim Związku Tenisa Stołowego. 

Prezes Zarządu MZTS Pan Marek Przybyłowicz złożył uczestnikom zebrania sprawozdanie 
z uczestnictwa w Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Dolnośląskiego OZTS. Następnie 
przedstawił przebieg konsultacji oraz rozmów prowadzonych z Prezesami wojewódzkich 
związków tenisa stołowego. Stwierdził, że istnieje duża możliwość dokonania zmian we 
władzach PZTS, ponieważ według prowadzonych obliczeń budowana koalicja będzie 
posiadała zdecydowaną większość podczas Walnym Zebraniu PZTS w dniu 24 listopada 
2012 roku. Po przyjęciu tego sprawozdania uczestnicy obrad postanowili do chwili 
zakończenia posiedzenia opracować projekt stosownej uchwały Zarządu MZTS dla 
uprawomocnienia planowanych zamierzeń Prezesa Zarządu MZTS Pana Marka 
Przybyłowicza. 

26. Sprawy różne. 

- sprawozdanie ze spotkania w dniu 24 października 2012 roku z władzami Warszawsko-
Mazowieckiej Federacji Sportu; 

Prezes Zarządu MZTS Marek Przybyłowicz poinformował o spotkaniu z władzami 
Warszawsko-Mazowieckiej Federacji Sportu. Tematem spotkania była sprawa zwrotu 
pieniędzy z WMFS za przeprowadzone akcje szkoleniowe. Ustalono, że rozmowy będą 
kontynuowane. W tej sprawie głos zabrał Pan Dariusz Zwoliński. W swej wypowiedzi 
stwierdził, że niestety istnieją duże rozbieżności w rozmowach prowadzonych pomiędzy 
trenerami, a przedstawicielami WMFS. Prezes Zarządu MZTS Pan Marek Przybyłowicz 
zobowiązał się do wyjaśnienia tych rozbieżności.  



- sprawozdanie ze spotkania w dniu 24 października 2012 roku z przedstawicielem Szkolnego 
Związku Sportowego - Hanna LATO; 

Wiceprezes ds. Organizacyjnych Zarządu MZTS Pan Marek Zalewski przedstawił 
zebranym sprawozdanie ze spotkania z przedstawicielem Szkolnego Związku Sportowego. 
Tematem spotkania było finansowanie z budżetu m. st. Warszawy zawodów tenisa 
stołowego dla kategorii młodzieżowych wyłącznie dla klubów warszawskich. Pozyskano 
na ten cel kwotę 9.800 zł. Z tych środków w najbliższym czasie (30 października) zostaną 
przeprowadzone zawody w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w tenisie 
stołowym.  

- wniosek o dofinansowanie do Biura Sportu i Rekreacji  Urzędu m.st. Warszawy - Zastępca 
Dyrektora Janusz SAMSEL (termin składania wniosków 25 października 2012 roku); 

Wiceprezes ds. Finansowych / Skarbnik Pan Jarosław Adamkiewicz poinformował o 
planach złożenia w dniu 25 października wniosku o dofinansowanie z środków Biura 
Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy na realizację zadania „Kadra Mazowsza” Zwrócił 
uwagę na konieczność uporządkowania głównych dokumentów MZTS: NIP, REGON.  

- załącznik nr 40: wniosek Wydziału Gier i Dyscypliny MZTS do Zarządu MZTS w sprawie realizacji 
postanowień decyzji nr 016/2012 Prezesa Zarządu MZTS z dnia 22 października 2012 roku 
dotyczącej meczu 5 ligi mężczyzn grupa A pomiędzy drużynami ULKS TĘCZA Budki Piaseckie i KS 
Wąsewo; 

Prezes Zarządu MZTS Marek Przybyłowicz przedstawił wniosek  Wydziału Gier i 
Dyscypliny MZTS  dotyczący realizacji postanowień decyzji nr. 016/2012 Prezesa Zarządu 
MZTS. Omawiana sprawa dotyczyła rozpisania meczu 5 ligi mężczyzn grupa A pomiędzy 
drużynami ULKS Tęcza II Budki Piaseckie i KS Wąsewo. Drużyny ustalili wynik meczu na 
8:5 dla ULKS Tęcza Budki Piaseckie, ponieważ drużynie z Wąsewa podczas podróży na 
wyznaczony terminarzem mecz popsuł się samochód i nie miała możliwości dalszego 
kontynuowania jazdy. Wydział Gier i Dyscypliny po konsultacjach pomiędzy członkami, 
zaproponował Zarządowi MZTS łagodny wymiar kary z uwagi na fakt, iż  przedstawiciele 
obydwu drużyn natychmiast przyznali się do niewłaściwego postępowania i wyrazili 
skruchę. Wydział Gier i Dyscypliny wnioskuje do Zarządu MZTS o ponowne rozegranie 
meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami oraz dodatkowo wydelegowanie przez 
Kolegium Sędziów MZTS sędziego głównego w celu kontroli prawidłowego rozegrania 
meczu. Prezes Zarządu MZTS Pan Marek Przybyłowicz zarządził głosowanie projektu 

uchwały nr 012/2012 Zarządu MZTS w sprawie meczu 5 ligi mężczyzn grupa A pomiędzy 
drużynami ULKS Tęcza II Budki Piaseckie i KS Wąsewo zgodnie z wnioskiem Wydziału Gier 
i Dyscypliny MZTS: 

„W związku z zaistniałą sytuacją, jak również faktem jednoznacznego przyznania się do winy 
obu stron, wnioskujemy o zastosowanie rozwiązania uwzględniającego rozstrzygnięcie w 
myśl zasad sportowej rywalizacji: 
1. Rozegranie powyższego meczu w dodatkowym terminie wyznaczonym przez prowadzącego 
rozgrywki. 
2. Delegowanie na powyższe spotkanie neutralnego sędziego wyznaczonego przez Kolegium 
Sędziów MZTS. 
3. Zobowiązanie gospodarza spotkania do rozliczenia kosztów  sędziowskich (ryczałt + 
przejazd).”  

Głosowało 10 członków Zarządu MZTS. Wynik głosowania: za - 6 głosów, przeciw - 3, 
wstrzymujących - 1. Prezes Zarządu MZTS Pan Marek Przybyłowicz ogłosił, że uchwała nr 
011/2012 Zarządu MZTS została przyjęta.    

- Wydział Gier i Dyscypliny: Grzegorz BOR, Marek ROMKOWSKI 



Poruszono kwestię zasadności uzupełnienia składu Wydziału Gier i Dyscypliny MZTS o 
nowego członka, z uwagi na brak aktywności Członka Zarządu MZTS Pana Sylwestra 
Małeckiego. Pan Dariusz Zwoliński stwierdził, ze nie należy po jednej nieobecności na 
zebraniu Pana Sylwestra Małeckiego dokonywać zmian w składzie Wydziału Gier i 
Dyscypliny MZTS. Członkowie Zarządu MZTS nie podjęli decyzji w sprawie zmiany w 
składzie osobowym Wydziału Gier i Dyscypliny MZTS.  

- załącznik nr 41: kosztorys wykonawczy zadania I WTK Żaków i Skrzatów; 

Wiceprezes ds. Finansowych / Skarbnik Pan Jarosław Adamkiewicz przedstawił kosztorys 
wykonawczy zadania I WTK Żaków i Skrzatów. 

- Rada Trenerów: Robert BARAŃSKI, Sylwester DĄBROWSKI, Grzegorz LIPCZYŃSKI, , Piotr 
WITKOWSKI, Michał WOJDECKI; 

Prezes Zarządu MZTS Marek Przybyłowicz przedstawił temat powstania Rady Trenerów, 
w skład której weszli przedstawieni koledzy. Niestety nie potrafili oni wybrać z swego 
grona Przewodniczącego Rady trenerów. Członek Zarządu MZTS Pan Michał Sawicki 
zaproponował ogłoszenie naboru do Rady Trenerów w formie zaproszenia dla osób 
chętnych do uczestnictwa i pracy w tym gremium. Natomiast Wiceprezes ds. Sportowych 
Zarządu MZTS Pan Marcin Kusiński podjął się opracowania wraz z zespołem Regulaminu 
Rady Trenerów.  

- Rada Rodziców: Małgorzata WACHOWSKA i Janusz SOKOŁOWSKI; 

W sprawie powstania Rady Rodziców członkowie Zarządu byli bardzo sceptycznie 
nastawieni. Stwierdzili, że rodzice targani emocjami podczas gry ich dzieci nie zawsze 
potrafią się odpowiednio zachowywać w stosunku do trenerów prowadzących.  

- przesyłanie skanów protokołów meczowych; 

Dyrektor Biura MZTS Pani Agata Biesaga przedstawiła elektroniczną wersję protokołu 
meczu ligowego. Po zakończeniu meczu gospodarz miałby obowiązek przesłać 
elektroniczny protokół meczu ligowego do administratora nowo powstającego serwisu 
ligowego będącego najważniejszą częścią nowej oficjalnej strony internetowej 
www.mzts.pl Uznano, że należy stopniowo dokonywać tych zamian ponieważ nie 
wszystkie drużyny dysponują sprzętem komputerowym.  

- rozstawianie zawodniczek i zawodników podczas zawodów na podstawie rankingu; 

Ostatnia sprawą była propozycja nieobecnego Członka Zarządu MZTS Pana Andrzeja 
Nadrowskiego o rozstawianiu zawodniczek i zawodników w tabeli turniejowej wyłącznie 
na podstawie rankingu, czyli zajmowanym miejscem na liście klasyfikacyjnej w danej 
kategorii wiekowej. Zebrani członkowie Zarządu uznali, że nie należy dokonywać zmian w 
Regulaminie Rozgrywek MZTS w trakcie sezonu, tym bardziej, że jeden cykl WTK już 
został rozegrany zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rozgrywek MZTS. Uznano, że 
jest to dobra propozycja na następny sezon. Jednak z rywalizacji sportowej zniknie 
element niepewności i nieprzewidywalności, który istnieje w przypadku losowania.   

 

Kontynuując temat zbliżającego się Walnego Zgromadzenia Delegatów PZTS Członek 
Zarządu MZTS Pan Dariusz Szumacher zwrócił uwagę na konieczność wypracowania 
spójnej strategii wyborczą naszych delegatów podczas Walnego Zgromadzenia 
Delegatów PZTS.  

Po zakończeniu ożywionej dyskusji Prezes Zarządu MZTS Pan Marek Przybyłowicz 
zarządził głosowanie nad opracowanym projektem uchwały nr 013/2012 Zarządu MZTS 
o następującej treści: 



Zarząd Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego upoważnia Prezesa Zarządu MZTS 
Pana Marka Przybyłowicza do prowadzenia konsultacji z przedstawicielami wojewódzkich 
związków tenisa stołowego w celu zbudowania większościowej koalicji zdolnej do zmiany 
władz Polskiego Związku Tenisa Stołowego w oparciu o konsulacje Programu 
Naprawczego PZTS, który zostanie opublikowany po 1 listopada 2012 roku oraz do 
wypracowania składu kandydatów do przyszłego Zarządu PZTS. 

Wynik głosowania: za - 9 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących - 1. 

27. Termin drugiego posiedzenia Zarządu MZTS. 

Termin drugiego posiedzenia Zarządu MZTS zostanie wyznaczony w miarę potrzeby. 

28. Zamknięcie posiedzenia. 

Po wyczerpaniu porządku obrad 1 posiedzenia Zarządu MZTS Prezes Zarządu MZTS Pan 
Marek Przybyłowicz podziękował wszystkim obecnym i zamknął posiedzenie. 

 

 

Sekretarz Zarządu 

Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego 

Grzegorz Bor 


