Komunikat posiedzenia Zarządu MWZPS w dniu 14.10.2021
oraz głosowań pomiędzy posiedzeniami,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w dniach 15.06, 25.06, 02.07, 23.09 i 8.10.2021
Osoby uczestniczące

w zebraniu

stacjonarnie:

Jarosław

Miałkowski,

Robert

Komornicki, Dorota Papuda, Michał Rymko, Robert Zaborowski
Osoby uczestniczące w zebraniu zdalnie: Małgorzata Kupisz, Jacek Naduk, Krzysztof
Klepacz, Dariusz Piersa, Paweł Pieniążek, Karol Małolepszy
Prowadzący zebranie: Jarosław Miałkowski
Protokolant: Dorota Papuda
Zaproszeni goście: Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego pan Leszek Papież
Zebranie odbyło się w sposób hybrydowy – stacjonarnie w biurze MWZPS przy ul. Grażyny
13/15/8 w Warszawie oraz zdalnie.
Podczas

zebrania

Zarządu

omawiano

i

podejmowano

decyzje

m.in. w następujących sprawach:
1) Zatwierdzenie protokołu Zebrania Zarządu w dniu 08.06.2021
Dokument został przyjęty bez uwag.
2) Informacja o uchwałach podjętych drogą elektroniczną
a) Pozytywne rozpatrzenie wniosku zawodniczki

UMKS

MOS Wola Warszawa

Katarzyny Mazurek dotyczącej wypożyczenia w rozgrywkach siatkówki plażowej,
b) Przyjęcie w poczet członków Rodzinna Akademia Siatkówki w Szydłowcu na
wniosek klubu,
c) Przyjęcie w poczet członków IŁ Capital Huragan Wołomin pod warunkiem
uzupełnienia dokumentacji,
d) Przyjęcie w poczet członków KS Volley Kobyłka na wniosek klubu,
e) Skreślenie z listy członków NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki w wyniku rezygnacji,
f) Powołanie zespołu ds. mini-siatkówki.

3) Zatwierdzenie Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego
Na wniosek Sekretarza Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Sędziów, które
odbyło się w dniu 28.09.2021, Zarząd zatwierdził na stanowisku Przewodniczącego
Wydziału Sędziowskiego kol. Leszka Papieża na 4-letnią kadencję.
4) Wnioski sędziowskie
a) Zatwierdzenie składu Wydziału Sędziowskiego w kadencji 2021-2025,
•

Magdalena Niewiarowska – Zastępca Przewodniczącego, Członek Komisji Szkolenia
i Kwalifikacji,

•

Jacek Naduk - Zastępca Przewodniczącego, Członek Komisji Szkolenia i Kwalifikacji,

•

Andrzej Kiszczak – Przewodniczący Komisji Szkolenia i Kwalifikacji,

•

Luiza Szymańczak – Sekretarz, Członek Komisji Szkolenia i Kwalifikacji,

•

Wojciech Głód - Członek Komisji Szkolenia i Kwalifikacji,

•

Maciej Twardowski - Członek Komisji Szkolenia i Kwalifikacji,

•

Justyna Kuskowska – Przewodnicząca Komisji Organizacyjnej,

•

Piotr Pięta – Przewodniczący Komisji Etyki i Dyscypliny,

•

Zbigniew Kułak – Przewodniczący Komisji Siatkówki Plażowej,

•

Łukasz Makowski – Skarbnik,

•

Jakub Komenda – Członek Komisji Etyki i Dyscypliny.

b) Zmiany na liście sędziów,
Wpisano na listę sędziów wnioskujących o przeniesienie do MWZPS z macierzystych
województw:
1. Cyprian Baranowski – z podkarpackiego
2. Michał Śpiewak – z podkarpackiego
3. Piotr Woźniak – z łódzkiego
4. Marcin Gnatowski - z warmińsko-mazurskiego
Skreślono z listy sędziów MWZPS:
1. Bartosz Grajper – przeniesienie do podkarpackiego
2. Jarosław Macierowski – przeniesienie do dolnośląskiego
Rezygnacje:
3. Michał Kobyliński
4. Piotr Bednarski
5. Michał Czarnecki

6. Agata Dobrowolska
7. Michał Figiel
8. Adam Rejczak
9. Bartosz Stachewicz
10. Kamil Wachul
Brak aktywności sędziowskiej po zakończonym urlopie sędziowskim:
11. Mateusz Bieniek
12. Anetta Burian
13. Arkadiusz Erchard
14. Magdalena Gałaszewska
15. Piotr Stroński
16. Mateusz Strzelecki
17. Paulina Wajdziak
c) Płatności przelewem,
Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego Zarząd zmienił uchwałę
z dnia 02.10.2018 roku dotyczącej płatności przelewami przez kluby MWZPS
ekwiwalentu sędziowskiego. Klub może zwrócić się do Wydziału Sędziowskiego
w celu uzyskania zgody na dokonywanie płatności przelewem ekwiwalentu
sędziowskiego. Wydział Sędziowski może wyrazić zgodę na dokonywanie płatności
przelewowych. Warunkiem podtrzymania zgody jest dokonanie płatności przez klub
w przeciągu 3 dni roboczych od meczu. Lista klubów, którym wyrażono zgody na
płatności przelewem, będzie umieszczona na stronie wsmwzps.pl i będzie
aktualizowana na bieżąco.
5) Ustanowienie Komisarza Wydziału Trenerskiego
Ponieważ Wydział Trenerski nie przeprowadził wyborów w terminie do 30.09.2021 roku
zgodnie z ustawą antycovidową, kadencja jego członków wygasła. Regulamin wyboru
Przewodniczącego

Wydziału

Trenerskiego

zobowiązuje

Zarząd

do

powołania

komisarza. Z uwagi na brak zainteresowania trenerów pracą i funkcjonowaniem
Wydziału Trenerskiego, Zarząd zdecydował powołać na funkcję komisarza Wydziału
Trenerskiego, wiceprezesa MWZPS, Roberta Komornickiego na okres maksymalnie 2
miesięcy. Komisarz jest osobą, do której mogą Państwo zwrócić się ze wszystkimi
sprawami
omówienia.

dotyczącymi

trenerów,

które

należałoby

przedstawić

Zarządowi

do

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych trenerów do pracy na rzecz
Związku w ramach Wydziału Trenerskiego. Chętne osoby prosimy o zgłoszenie się
drogą mailową na adres biuro@mwzps.pl do dnia 15.11.2021.
6) Podsumowanie budżetu na sezon 2020/21 – informacja
Zarząd zrealizował

budżet

zgodnie z planem

na sezon

2020/21.

Wysokość

planowanych przychodów i kosztów wynosiła po 270000,00 zł. Budżet zrealizowano
na poziomie przychodów w wysokości 268279,37 i kosztów w wysokości 261415,23 zł.
Koszty stałe Związku to:
•

wynajem biura i opłaty eksploatacyjne,

•

ubezpieczenie OC i NNW Związku realizowanych imprez,

•

wynagrodzenia

•

o

pracownika biura,

o

biura rachunkowego,

o

firmy informatycznej,

o

radcy prawnego,

o

koszty delegacji służbowych

koszty

obsługi

i

utrzymania

strony

internetowej

oraz

systemów

informatycznych,
•

koszty biurowe
o

produkcja protokołów meczowych i karteczek na ustawienie

o

opłaty kurierskie i pocztowe

o

zakup materiałów biurowych

o

produkcja materiałów marketingowych (np. roll-upów, banerów, kart
świątecznych, kalendarzy).

Koszty zmienne Związku:
•

Organizacja Walnych Zebrań delegatów (wynajem sali, catering, systemy do
głosowania zdalnego),

•

Nagrody

dla

drużyn

uczestniczących

w

finałach

Mistrzostw

Mazowsza

w siatkówce halowej oraz w rozgrywkach szczebla centralnego w siatkówce
plażowej,
•

Dofinansowanie dla medalistów Mistrzostw Polski w

siatkówce halowej

i plażowej,
•

Medale,

puchary

oraz

nagrody

dla

finalistów

Mistrzostw

Mazowsza

we wszystkich kategoriach wiekowych (mini-siatkówka, młodzik, kadet, junior,
senior),

•

Dopłaty do organizacji turniejów finałowych Mistrzostw Mazowsza,

•

Dofinansowanie do kadr wojewódzkich (dopłaty do wynagrodzeń trenerów,
transport, wynajem boisk, wyżywienie, stroje),

•

Dopłata do organizacji rozgrywek siatkówki plażowej,

•

Dofinansowanie dla klubów z tytułu walkowerów.

Przychody Związku:
•

Składki członkowskie, opłaty licencyjne,

•

Transfery zawodników,

•

Opłaty administracyjne,

•

Umowa z PZPS o współpracy finansująca wynagrodzenie koordynatora
wojewódzkiego ds. współpracy z PZPS na kwotę 1500,00 zł brutto
miesięcznie.

Ponadto MWZPS w ramach działalności odpłatnej Związku organizuje i pobiera opłaty
z tytułu:
•

Ligi młodziczek i młodzików,

•

Rozgrywek mini-siatkówki,

•

Szkolenia w ramach Mazowieckich Diamentów.

Związek stara się nie dopłacać do organizacji powyższych projektów, mają być to projekty
w pełni finansowane z wpłat uczestników. Z wpłat finansowane są:
o

Koszty delegacji sędziowskich,

o

Koszty obsługi technicznej i koordynatorów,

o

Wynajem hal,

o

Koszty organizacji turniejów komercyjnych,

o

Woda,

o

Wynagrodzenia trenerów,

o

Zakup sprzętu sportowego.

Związek otrzymuje dofinansowanie na organizację:
•

Kadr wojewódzkich młodziczek i młodzików młodszych w siatkówce halowej (kadra
OOM) i siatkówce plażowej,

•

Kadr wojewódzkich młodziczek i młodzików (kadra TNO).

Powyższe dofinansowania nie pozwalają na pełne pokrycie kosztów organizacji zgrupowań.

7) Zatwierdzenie planu budżetowego na sezon 2021/22
Zarząd przyjął budżet na sezon 2021/22 na poziomie kosztów i przychodów
w wysokości 293000,00 zł. Pozostałe koszty i przychody wynikać będą z prowadzonych
projektów – szkolenie kadr, Mazowieckie diamenty, organizacji rozgrywek minisiatkówki oraz ligi młodziczek i młodzików.
8) Skreślenie z listy członków MWZPS na wniosek zainteresowanego klubu
W związku z rezygnacją klubu UKS Młodzik Warszawa, klub został skreślony z listy
członków Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej.
9) Informacja dotycząca systemu szkolenia kadr i Mazowieckich Diamentów
Zarząd zatwierdził schemat szkolenia kadr w sezonie 2021/22.
1. Mazowieckie Diamenty odbywają się dla dzieci, które rocznikowo biorą udział
w rozgrywkach mini siatkówki w kategorii trójek i czwórek. W sezonie 2021/2022 są
to odpowiednio roczniki 2010 i 2009.
2. Szeroka kadra przygotowująca się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży wybierana
jest na podstawie obserwacji trenerów odpowiedzialnych za dany rocznik podczas
turniejów mini siatkówki oraz akcji szkoleniowych Mazowieckich Diamentów. Trenerzy
danego rocznika szeroką kadrę powinni zgłosić w okolicach marca/kwietnia sezonu, w
którym zawodnicy kończą grę w mini siatkówce.
3. W sezonie 2021/2022 szeroka kadra przygotowująca się do Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży zostanie wybrana do końca roku 2021. O ile możliwości logistyczne
i finansowe pozwolą kadra, to odbędzie jeszcze akcje szkoleniową w 2021 roku. Kadra
przygotowująca się do Olimpiady Młodzieży w obecnym sezonie to rocznik 2008.
4. W tym sezonie reprezentacja województwa mazowieckiego podczas Regionalnego
Turnieju Nadziei Olimpijskich składać się będzie z zawodniczek i zawodników rocznika
2007.RTNO oraz OOM zaplanowane są na maj 2022.
5. Ogólna zasada szkolenia w województwie mazowieckim:
Kat. Trójki mini siatkówki (5 klasa)– Mazowieckie Diamenty – projekt samofinansujący
Kat. Czwórki mini

siatkówki

(6

klasa)

– Mazowieckie Diamenty –

projekt

samofinansujący
Młodszy młodzik (7 klasa) – Kadra OOM – projekt współfinansowany przez Unię
Związków (ze środków MKDzNiS, UM) oraz z dopłat uczestników w kwocie 20,00 zł
za dzień szkolenia,

Starszy młodzik (8 klasa) – Kadra TNO – projekt współfinansowany przez PZPS
(ze środków MKDzNiS) oraz z dopłat

uczestników w kwocie 20,00 zł za dzień

szkolenia.
6. Przejście
z

pomiędzy

rozpoczęciem

projektami

kolejnego

wymienionymi

sezonu

(przełom

w

punkcie

6

czerwca/lipca).

następuje
Jest

to

wraz

również

uwarunkowane zasadami współfinansowania kadry OOM i TNO określonymi przez
podmioty zewnętrzne.
10)

Zmiana na stanowisku koordynatora rozgrywek mini-siatkówki na sezon

2021/22
Z powodów osobistych nastąpiła zmiana na stanowisku koordynatora rozgrywek minisiatkówki w bieżącym sezonie. Krzysztofa Trochimiaka zastąpią Tomasz Pałczak, który
będzie koordynatorem rozgrywek żeńskich oraz Robert Wójtowicz, który będzie
koordynował rozgrywki męskie. Do zespołu ds. mini-siatkówki dołączają Tomasz Pałczak
oraz Paweł Janus.
11)

Zmiana

na

stanowisku

koordynatora

kadr

wojewódzkich

oraz

Mazowieckich Diamentów na sezon 2021/22,
W bieżącym sezonie koordynatora Krzysztofa Trochimiaka zastąpi Michał Rymko, który
będzie w bieżącym sezonie odpowiadał za koordynację kadr wojewódzkich oraz
Mazowieckich Diamentów.
12)

Zatwierdzenie trenerów kadr na sezon 2021/22,

Zatwierdzono trenerów kadry rocznika 2007 (kadra TNO). Na trenerów kadry dziewcząt
powołano Radosława Krukowskiego i Artur Kubkowski. Na trenerów kadry chłopców zostali
powołani Damian Włoch i Dariusz Urbański. Trenerzy kadry rocznika 2008 i Mazowieckich
Diamentów zostaną podani w późniejszym terminie.
13)

Wniosek o nagrody finansowe dla medalistów Mistrzostw Polski w sezonie

2020/21
Zarząd zdecydował o przyznaniu nagród finansowych dla medalistów Mistrzostw Polski
z Mazowsza:
•

w siatkówce halowej w wysokości po 2000,00 zł. Nagrody otrzymają kluby:
o

UMKS MOS Wola Warszawa za złoty medal MP młodzików,

o

LTS Legionovia Legionowo za srebrny medal MP kadetek,

o

KS Metro Warszawa za brązowy medal MP kadetek.

•

W siatkówce plażowej w wysokości po 300,00 zł na zespół. Nagrody otrzymują kluby:

14)

o

UMKS MOS Wola Warszawa 750,00 zł

o

UKS Victoria Lubowidz 150,00 zł

o

UKS Atena Warszawa 150,00

o

GLKS Nadarzyn 150,00 zł

Wniosek o utworzenie kadry siatkówki plażowej kadetek,

W związku z predyspozycjami dziewcząt do osiągnięcia wysokich wyników w rozgrywkach
Mistrzostw Polski siatkówki plażowej zdecydowano o utworzeniu kadry Mazowsza kadetek
w siatkówce plażowej. Wniosek podyktowany jest faktem, iż duży nacisk na szkolenie
siatkówki plażowej kładą na Mazowszu nieliczne kluby. Aby umożliwić zdolnej młodzieży
kontynuowanie szkolenia w wieku kadeta postanowiono poprowadzić zajęcia w ramach
kadry wojewódzkiej. Na trenera kadry powołano Roberta Komornickiego. Powołane
dziewczęta otrzymają zaproszenie na konsultacje.
15)

Wigilia Związkowa

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej podejmie starania w celu organizacji
spotkania wigilijnego w tym roku w sposób tradycyjny, dla wszystkich chętnych osób.
Spotkanie będzie miało charakter składkowy.

