Komunikat z posiedzenia Zarządu MWZPS
w dniu 08.05.2018
Obecni na posiedzeniu:
•

członkowie Zarządu:
- Witold Roman – Prezes Zarządu

- Paweł Pieniążek (od 18:15)

- Jarosław Miałkowski

- Piotr Wieczorek

- Robert Komornicki

- Maciej Opiłowski

- Karol Małolepszy

- Krzysztof Czarnołęcki
- Tomasz Janik (od 18:35)

•

członkowie Komisji Rewizyjnej:
- Michał Rymko

•

kierownik biura: Dorota Papuda

•

przewodniczący WGiD: Krzysztof Klepacz

•

koordynator mini-siatkówki: Krzysztof Trochimiak

Łukasz Śliwerski, Artur Kamiński, Dariusz Piersa oraz Piotr Antośkiewicz usprawiedliwili
swoją nieobecność.
Z uwagi na brak kworum zebranie rozpoczęło się z 15-minutowym opóźnieniem.
Podjęto decyzje w następujących sprawach:
1. Zatwierdzenie protokołu z zebrania Zarządu w dniu 17.12.2017
Nie zgłoszono żadnych uwag do protokołu.
2. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Trenerów – przyjęcie sprawozdania
Zatwierdzono sprawozdanie Rady Trenerów, które stanowi załącznik nr 1 do komunikatu.
3. Dyskusja nad sprawozdaniem Wydziału Gier i Dyscypliny – przyjęcie
sprawozdania
Zatwierdzono sprawozdanie Wydziału Gier i Dyscypliny, które stanowi załącznik nr 2 do
komunikatu.

4. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym Związku – przyjęcie sprawozdania
i ustalenie terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Związku, które stanowi załącznik nr 3 do
komunikatu.
Termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów ustalono na 14 czerwca 2018 roku
(czwartek).
5. Dyskusja nad sprawozdaniem Kolegium Sędziów – przyjęcie sprawozdania
Zatwierdzono sprawozdanie Kolegium Sędziów, które stanowi załącznik nr 4 do
komunikatu.
6. Organizacja i system rozgrywek mini-siatkówki
Krzysztof Trochimiak omówił aktualny przebieg rozgrywek. Potwierdzono termin spotkania
dotyczącego rozgrywek mini-siatkówki z trenerami i wszystkimi zainteresowanymi.
7. Przyjęcie w poczet członków Uczniowskiego Klubu Sportowego Młodzik
Warszawa
Klub złożył wymagane dokumenty i został przyjęty w poczet członków MWZPS.
8. Wniosek o nadanie medalu honorowego MWZPS Śp. Januszowi Grzybowi
Zarząd postanowił zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku.
9. Wnioski WKS Czarnych Radom o nadanie odznaczeń honorowych PZPS
Zarząd zatwierdził wnioski WKS Czarnych Radom dla następujących osób:
a) Leszek Figarski – Medal PZPS za wybitne zasługi w rozwoju Piłki Siatkowej,
b) Halina Bąk – Medal PZPS za wybitne zasługi w rozwoju Piłki Siatkowej
c) Janusz Dasiewicz – Medal PZPS za wybitne zasługi w rozwoju Piłki Siatkowej,
d) Tomasz Kochanowski – Medal PZPS za wybitne zasługi w rozwoju Piłki Siatkowej,
e) Sylwester Krawczyk – Medal PZPS za wybitne zasługi w rozwoju Piłki Siatkowej,
f) Robert Prygiel - złota odznaka PZPS,
g) Jacek Skrok – złota odznaka PZPS,
h) Wojciech Stępień – złota odznaka PZPS.
Oraz wnioski Kolegium Sędziów o odznaki i medale PZPS następującym sędziom:
Twardowski Maciej, Niedbał Anna, Kwidziński Krzysztof, Kaznowski Andrzej, Kabat Jacek,

Gago Michał, Kaliński Janusz, Molenda Lucjan, Wach Sławomir, Sołtykiewicz Kamil,
Wróblewski

Jan,

Niewiarowska

Magdalena,

Kociałkowski

Jacek.

Wnioski

złoży

Przewodniczący Sędziów Tomasz Janik.
10. Wniosek klubu UKS Ósemka Pruszków
Zarząd przychylił się do odwołania klubu UKS Ósemka Pruszków. Stosowne dokumenty
zostaną wysłane do zainteresowanego klubu.
11. Pismo Urzędu Gminy w Goździe
Zarząd odrzucił wniosek klubu Iskra Gózd o umorzenie zaległości. Stosowne pismo
zostanie wysłane do wnioskodawcy.
12. Wniosek klubu UKS Saska Warszawa
Zarząd nie przychylił się do wniosku klubu UKS Saska Warszawa. Stosowne dokumenty
zostaną przesłane do zainteresowanego klubu.
13. Wniosek klubu SPS Volley Ostrołęka
Zarząd odrzucił wniosek klubu SPS Volley Ostrołęka o skreślenie z listy członków i
umorzenie składki członkowskiej.
14. RODO
W drodze konkursu ofert wyłoniono firmę, która przygotuje MWZPS pod kątem nowych
przepisów dot. RODO.
15. Wnioski Kolegium Sędziów
1. Przyjęto do grona sędziów:
a. Dobrowolska Agata
b. Kępka Gabriela
c. Macierowski Jarosław
d. Ogieniewska Olga
e. Stachewicz Bartłomiej
f.

van der Veer Nicolaas

g. Walczuk Aneta
h. Wodzińska Natalia
2. Nadano Klasę Kandydata:
a. Dobrowolska Agata

b. Kępka Gabriela
c. Macierowski Jarosław
d. Ogieniewska Olga
e. van der Veer Nicolaas
f.

Walczuk Aneta

g. Wodzińska Natalia
3. Nadano Trzecią Klasę sędziowskiej:
a. Stachewicz Bartłomiej
4. Aktualizacja stawek sędziowskich na rozgrywkach młodzieżowych
Zaktualizowano stawki sędziowskie na rozgrywkach młodzieżowych:
Rozgrywki młodzieżowe od 5 do 8 godzin (dot. kategorii kadet i junior w rozgrywkach
MWZPS - bez finałów oraz wszystkich kategorii w 1/4, 1/2 i finale MP)
S1, S2, Sekr., SL

brutto: 105,00 netto: 90,00

S. główny

brutto: 170,00 netto: 146,00

Rozgrywki młodzieżowe od 8 godzin (dot. kategorii kadet i junior w rozgrywkach MWZPS
- bez finałów oraz wszystkich kategorii w 1/4, 1/2 i finale MP)
S1, S2, Sekr., SL

brutto: 130,00 netto: 111,00

S. główny

brutto: 220,00 netto: 188,00

5. Aktualizacja stawek sędziowskich na turniejach młodzik/młodziczka,
Postanowiono przenieść dyskusję na kolejne zebranie Zarządu.
6. Odwołanie Dariusza Sokołowskiego z funkcji członka Kolegium Sędziów,
Zarząd przychylił się do wniosku.
7. Powołanie Michała Gago na funkcję członka Kolegium Sędziów,
Zarząd przychylił się do wniosku.

8. Akceptacja nowego logo sędziów MWZPS,
Zarząd przychylił się wniosku.
16. Wnioski i zapytania Rady Trenerów
Przewodniczący Rady Trenerów przekazał swoje zapytania i wnioski dotyczące obsad do
Przewodniczącego Kolegium Sędziów.
17. Wnioski Wydziału Gier i Dyscypliny
a. Rozgrywki w sezonie 2018/19
Zaakceptowano wniosek Wydziału o dodanie rozgrywek o puchar prezesa do kalendarza
imprez MWZPS. Puchar przeznaczony dla zespołów kończących grę w grudniu.
Przewidywany jest system turniejowy. System będzie ustalony w zależności od tego ile
zespołów się zgłosi.
b. Zmiany w regulaminie siatkówki plażowej na sezon 2018
Zaakceptowano zmiany w opłatach:
•

wystawienie duplikatu licencji plażowej: 40,00 zł

•

badanie na rozgrywkach Otwartych Mistrzostw Mazowsza Kobiet i Mężczyzn: 60 zł.
c. Zatwierdzenie terminarza rozgrywek siatkówki plażowej w sezonie 2018

Zarząd zatwierdził terminarz rozgrywek siatkówki plażowej w sezonie 2018.
18. Organizacja przez MWZPS półfinałów MP w siatkówce plażowej
Z uwagi na brak chęci współpracy i prowadzenia negocjacji przez Polski Związek Piłki
Siatkowej, prawdopodobnie nie będzie możliwe podpisanie porozumienia w sprawie
organizacji przez MWZPS półfinałów OOM w siatkówce plażowej Kadetów.
Ad 13. Sprawozdanie finansowe i organizacyjne koordynatora ds. siatkówki
plażowej za sezon 2017
Sprawozdanie zostało rozesłane do członków Zarządu we wrześniu 2017.
Ad 14. Zaległości klubów Ipro Art. Team oraz UKS Torstar Kobyłka
Toczy się postępowanie sądowe przeciwko klubowi iProArt Team w celu ściągnięcia
należności dla MWZPS. Klubowi UKS Torstat Kobyłka zaproponowano ugodę. Jeśli klub
nie zgodzi się na zaproponowane warunki sprawa również zostanie oddana do sądu.

Ad 15. Wolne wnioski
•

sprawa dotycząca zgłoszenia sędziów kandydatów na szczebel centralny
PZPS

Prezes MWZPS Witold Roman zreferował sprawę zgłoszenia kandydatów na szczebel
centralny PZPS przez MWZPS.
Z Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej zostały wysłane dwa rozbieżne
zgłoszenia sędziów na kurs szczebla centralnego PZPS.
Pierwsze zgłoszenie zostało wysłane przez Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki
Siatkowej, podpisane przez Prezesa Witolda Romana oraz Wiceprezesa Jarosława
Miałkowskiego, czyli zgodnie z reprezentacją Związku określoną w statucie MWZPS.
Drugie zgłoszenie zostało wysłane przez Kolegium Sędziów, organ doradczy Związku,
podpisane jedynie przez Przewodniczącego KS, czyli bez mocy prawnej.
Przewodniczący Kolegium Sędziów nie przedstawił Zarządowi do zatwierdzenia
regulaminu wyboru sędziów kandydatów na szczebel centralny. Ponadto Zarząd
MWZPS decyzją z dnia 07.09.2017 roku zobowiązał Przewodniczącego KS do
podania propozycji kandydatów na kurs szczebla centralnego oraz sędziego
rezerwowego do dnia 15.02.2018 r. z czego Przewodniczący KS również się nie
wywiązał. Termin

miał

pozwolić

na

zwołanie

zebrania Zarządu

w celu

zatwierdzenia listy kandydatów. Na kilka dni przed upływającym terminem
zgłoszenia Przewodniczący KS przesłał do podpisania Prezesowi MWZPS listę
kandydatów.

Do

listy

nie

zostało

dołączone

uzasadnienie

wyboru

ani

sprawozdanie z odbytego kursu.
Z uwagi na powyższe oraz otrzymaną informację od pozostałych członków KS dotyczącą
wyników cząstkowych kursu (wyników z egzaminów teoretycznych oraz rankingu
sędziowania kandydatów) Prezesi zdecydowali, że należy dać szansę sędziemu, który miał
bardzo dobre wyniki w sędziowaniu (2 miejsce w rankingu) oraz poprawnie pisał testy
(powyżej

progu

zaliczeniowego

wyznaczonego

przez

Wydział

Sędziowski

PZPS),

a dodatkowo był to ostatni rok, w którym ta osoba mogła wziął udział w kursie z uwagi na
limit wieku. Nie było podstaw, dla których ta osoba powinna zostać

zdyskryminowana, tym bardziej, że została umieszczona na liście kandydatów Kolegium
Sędziów jako sędzia rezerwowy, czyli spełniała wszelkie stawiane przed kandydatami
wymagania, a wyniki przeprowadzonego kursu budziły wątpliwości.
Wydział Sędziowski PZPS zaakceptował zgłoszenie tylko dwóch kandydatów zamiast
trzech, którzy powtórzyli się na obydwu listach. MWZPS odwoła się od tej decyzji do
Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Niemniej jednak Prezes Witold Roman
wyraził swoje niezadowolenie wobec postawy Przewodniczącego KS. Należy pamiętać,
że Kolegium Sędziów jest jedynie ciałem doradczym, nie ma własnej osobowości
prawnej,

nie

jest

oddzielnym

stowarzyszeniem

i

nie

ma

zdolności

do

podejmowania takich decyzji samodzielnie, wbrew Prezesom i Zarządowi. Treść
oświadczenia zamieszczonego na stronie sędziów jest niezgodna z prawdą i wprowadza
sędziów MWZPS w błąd.
•

Szkolenie trenerów MWZPS

Po raz pierwszy od kolejnego sezonu zostanie zorganizowane szkolenie dla trenerów
MWZPS. Termin szkolenia został wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Trenerów po
konsultacjach z trenerami MWZPS na dzień 4.09 (wtorek). Szkolenie rozpocznie się od
godz. 17.30 w Sali konferencyjnej OSiR Polna, ul. Polna 7a w Warszawie. Po
szkoleniu odbędzie się spotkanie integracyjne w pubie Student (ul. Ludwika Waryńskiego
12).
Koszt szkolenia wyniesie 70,00 zł od osoby płatne na konto MWZPS 93 1950 0001 2006
2918 5395 0005 do dnia 14.08.2018 r. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne
z potwierdzeniem udziału w szkoleniu. Szkolenie jest obowiązkowe i jest warunkiem
koniecznym do uzyskania licencji w sezonie 2018/19. Nie przewiduje się drugiego terminu
szkolenia.

