
Komunikat z posiedzenia Zarządu MWZPS 

w dniu 08.06.2021 

Obecni na posiedzeniu: 

- Jarosław Miałkowski – Prezes 

- Krzysztof Klepacz 

- Robert Komornicki 

- Małgorzata Kupisz 

- Jacek Naduk 

- Dorota Papuda 

- Dariusz Piersa 

- Michał Rymko 

- Robert Zaborowski 

Prowadzący zebranie: Jarosław Miałkowski 

Protokolant: Dorota Papuda 

Komisja Rewizyjna: Agnieszka Sola-Manowska, Wojciech Góra 

Zaproszeni goście:  

• Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego pan Marcin Myszkowski,

• Przewodniczący Komisji Obsad WS MWZPS pan Leszek Papież

Zebranie odbyło się w formie hybrydowej. 

Podczas zebrania Zarządu omawiano i podejmowano decyzje 

m.in. w następujących sprawach: 

1) Zatwierdzenie protokołu Zebrania Zarządu w dniu 11.05.2021,

Dokument został przyjęty bez uwag.

2) Wnioski sędziowskie:

a) Zatwierdzenie stawek ekwiwalentu na sezon 2021/22,

Dwa wnioski Wydziału Sędziowskiego (z marca i z czerwca) dotyczące stawek 

sędziowskich zostały odrzucone z uwagi na brak oceny skutków regulacji dla klubów 

MWZPS w zgłoszonym wniosku. Przyjęcie propozycji spowodowałoby podniesienie 

opłat dla członków MWZPS od 1 września 2021.  

b) Nadanie klas sędziowskich,

Zarząd zatwierdził nadanie III klasy sędziowskiej sędziom: 

• Borowy Wojciech

• Cieśliński Maciej



 

 

 

• Chylak Karolina 

• Dryja Maciej 

• Ejmowski Igor 

• Frączek Maciej 

• Grajper Bartosz 

• Janus Aleksandra 

• Kaczmarski Marcin 

• Kiliszek Mateusz 

• Kondrat Michał 

• Kosiec Ryszard 

• Kruszewski Krzysztof 

• Lenartowicz-Kalbarczyk Luiza 

• Mosiołek Wioletta 

• Ochocka Magdalena 

• Polak Paulina 

• Pysiak Grzegorz 

• Sasin Nina 

• Skorupa Robert 

• Smater Patrycja 

• Szczęsny Marcel 

• Świrski Tomasz 

• Wachul Kamil 

 

II klasę sędziowską nadaje się następującym sędziom: 

• Górska Agata 

• Gruszczyński Roch 

• Konopski Damian 

• Kryszkiewicz Mateusz 

• Rzeszotarska Magdalena 

• Ślęzak Szymon 

• Talacha Marcin 

• Walesiak Franciszek 

• Włodarczyk Mikołaj 

• Wylotek Damian 

 

 

 



 

 

 

I klasę sędziowską przyznaje się następującym arbitrom: 

• Cichońska Weronika 

• Engelard Marcin 

• Kępka Gabriela 

• Ogieniewska Olga 

• Wodzińska Natalia 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19.07.2021 r. 

 

c) Nadanie godności sędziego honorowego, 

Na wniosek Wydziału Sędziowskiego Zarząd nadał tytuł Sędziego Honorowego 

następującym arbitrom: 

 

• Dzierzkowski Jerzy 

• Kawiak Bogusław 

• Kiszczak Andrzej 

• Koszałko Władysław 

• Kośla Henryk 

• Matusiak Cezary 

• Spisak Jacek 

• Stando Mirosław 

• Strzylak Sylwester 

• Walczak Waldemar 

• Żelazny Adam 

 

Jednocześnie ze strony Komisji Rewizyjnej została zwrócona uwaga na przygotowanie 

przez Wydział Sędziowski szczegółowych regulacji nadawania tytułu Sędziego 

Honorowego MWZPS. 

 

3) Zatwierdzenie stawek ekwiwalentu sędziowskiego 

Z uwagi na systematyczny wzrost minimalnej pensji krajowej, stawki ekwiwalentu 

sędziowskiego nie spełniają kryterium minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia 

obowiązującej w przepisach prawa. Ponieważ stawki nie były zmieniane od wielu lat, 

Zarząd postanowił podnieść stawki ekwiwalentów, uwzględniając jednak sytuację 

klubów z uwagi na niższe dotacje niż w latach poprzednich. W związku z tym na 

wniosek grupy sędziów, będących członkami Zarządu, wypracowano kompromis  

polegający na: 

 



 

 

 

• Przyjęciu stawek ministerialnych dla S1,S2 oraz sekretarza na zawodach 

młodzieżowych oraz drobnej korekcie stawek sędziów głównych (niższej niż w 

dokumencie ministerialnym). Stawki będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 

2022 roku. 

• Podniesieniu stawek na turniejach młodzik/młodziczka bez podnoszenia 

stawki wpisowego za turnieje w bieżącym sezonie dla klubów. Stawki 

obowiązywać będą od dnia 1 września 2021 roku. 

• Zmianie sposobu wynagradzania sędziów na zawodach siatkówki plażowej bez 

zmian w opłatach dla klubów startujących w rozgrywkach (zmiany dokonano 

po zgłoszeniach Przewodniczącego WS dotyczących troski o zdrowie i życie 

sędziów sędziujących zawody siatkówki plażowej, zatwierdzona zmiana stawek 

została wcześniej ustalona w konsultacjach roboczych pomiędzy Prezesem 

MWZPS oraz Przewodniczącym WS MWZPS). Stawki obowiązują od dnia 8 

czerwca 2021 roku. 

• Korekta stawek seniorskich obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2022 roku. 

 

Tabele stawek sędziowskich stanowią załącznik do niniejszego komunikatu. 

 

4) Przyjęcie w poczet członków klubów: 

a) Stowarzyszenie Klub Sportowy Iskra Warszawa, 

b) Międzyszkolny Klub Sportowy Hutnik Warszawa 

c) Uczniowski Klub Sportowy Komandos Warszawa 

d) Los Nowy Dwór Mazowiecki, 

 

Kluby złożyły stosowe dokumenty członkowskie i decyzją Zarządu pierwsze trzy  

z dniem 8.06.2021 zostały wpisane w poczet członków Mazowiecko-Warszawskiego 

Związku Piłki Siatkowej. Klub LOS Nowy Dwór Mazowiecki zostanie przyjęty z dniem 

wpłaty składki członkowskiej. 

 

5) Wnioski Wydziału Gier i Dyscypliny: 

a) Zatwierdzenie dokumentów rozgrywkowych na sezon 2021/22, 

Zatwierdzono obowiązujące w sezonie 2021/22 dokumenty rozgrywkowe: 

• Komunikat organizacyjny  

• Przepisy sportowo-organizacyjne  

• Warunki wyposażenia obiektu 

 

Dokumenty zostaną zamieszczone na stronie internetowej Związku. 



 

 

 

b) Zatwierdzenie składu WGiD, 

Zatwierdzono skład Wydziału Gier i Dyscypliny zgodnie z wnioskiem 

Przewodniczącego Wydziału: 

• Krzysztof Klepacz – Przewodniczący Wydziału, koordynator rozgrywek 

żeńskich, 

• Michał Rymko – koordynator rozgrywek męskich, 

• Robert Komornicki – koordynator siatkówki plażowej,  

• Artur Wójcik – konsultant ds. rozgrywek żeńskich,  

• Krzysztof Wójcik – konsultant ds. rozgrywek męskich, 

  

Skład Wydziału zostanie uzupełniony o osobę / osoby odpowiedzialne za rozgrywki 

mini-siatkówki w terminie późniejszym.  

 

6) Prośba o objęcie patronatem projektu klas mistrzostwa sportowego, 

Na wniosek Dyrekcji LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego  

im. Generała Broni Władysława Andersa w Warszawie, MWZPS objął patronatem 

projekt klas sportowych o profilu piłka siatkowa. Wzajemna współpraca ma obejmować 

m.in.: 

• możliwość odbywania praktyk zawodowych przez trenerów i instruktorów 

skierowanych przez MWZPS, 

• umożliwienia prowadzenia na obiektach szkolnych młodzieżowych akcji  

o charakterze sportowo-rekreacyjnym i zawodów sportowych uzgodnionych  

z Dyrektorem Szkoły, 

• udzielanie przez MWZPS pomocy organizacyjnej i merytorycznej w ustalaniu 

kryteriów rekrutacji oraz w przeprowadzaniu naboru do szkoły, 

• pomoc w nadzorowaniu poprawności prowadzonego szkolenia sportowego, 

• współpracę przy organizacji młodzieżowych zawodów sportowych, 

• współpracę przy organizacji kursów doszkalających kadry trenerskiej 

realizującej program szkoleniowy. 

 

7) Wnioski o nadanie medalu MWZPS, 

Zarząd zwraca się do klubów MWZPS z prośbą o wyróżnienie ze swojego środowiska 

osób, którym należałoby nadać medal MWZPS za dotychczasową pracę zgodnie  

z kryteriami regulaminowymi. Regulamin nadawania medalu MWZPS oraz wniosek 

znajdują się na stronie internetowej Związku www.mwzps.pl w zakładce POBIERZ.  

 

 



 

 

 

8) Ustalenia dotyczące kadr wojewódzkich oraz projektu Mazowieckie Diamenty, 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi funkcjonowania programu Mazowieckie 

Diamenty Zarząd chciałby podkreślić, iż projekt: 

• ma na celu przygotowanie zaplecza pod kadry wojewódzkie w piłce siatkowej, 

• jest projektem samofinansującym się (Nie jest to projekt komercyjny! 

Związek na tym projekcie nie zarabia, wpłaty pokrywają koszty uczestnictwa 

zorganizowanego szkolenia i warsztatów).  

• przewiduje udział wszystkich chętnych dzieci, jednakże w trosce o zapewnienie 

najwyższego poziomu szkolenia i wybrania siatkarskich diamentów, trenerzy 

decydują, które dzieci powinny dalej być szkolone w ramach projektu. 

• pozwala na zwolnienie z opłaty za udział dla rodziców dzieci, którzy są w trudnej 

sytuacji materialnej lub życiowej na podstawie udokumentowanego wniosku do 

Zarządu, 

• jest rozdzielny od kadr Mazowsza i brak udziału w programie nie wyklucza 

zawodniczek i zawodników z powołania do kadr wojewódzkich, 

 

Udział w zgrupowaniach kadry Mazowsza jest dla powołanych dzieci bezpłatny. 

Wyznaczono datę graniczną w nadchodzącym sezonie na koniec weekendu majowego w 

2022 roku kończącą projekt Mazowieckich Diamentów dla rocznika 2008 i kontynuację 

szkolenia dla najzdolniejszej młodzieży w ramach kadr Mazowsza zarówno  

z projektu Mazowieckie Diamenty, jak i dzieci, które udziału w projekcie nie brały. 



STAWKI SĘDZIOWSKIE NA ROZGRYWKACH SIATKÓWKI HALOWEJ MWZPS - obowiązują od 1 stycznia 2022 roku

Rozgrywki Funkcja 
Kwota 
brutto 

Koszty 
uzyskania 
przychodu 

(20 %) 

Kwota do 
opodatko-

wania 

Podatek 
(17 %) 

Kwota 
netto 

Stawka turniejowa (minimum 2 

mecze dziennie) 

I dzień II dzień (i 

następne) 

puchary  europejskie, Liga Narodów SL 180,00* 36,00 144,00 24,00 156,00 270,00* 270,00* 

PP (1/4 f inału, 1/2 f inału i f inał) Sekr., SL 150,00* 30,00 120,00 20,00 130,00 220,00* 220,00* 

I liga 
Sekr., SL 140,00* 28,00 112,00 19,00 121,00 210,00* 210,00* 

II liga, baraże o II ligę, turnieje f inałowe II lig, runda wstępna PP, pozostałe 

zawody  szczebla centralnego, pozostałe zawody  między narodowe organizowane 

przez PZPS / MWZPS 

Sekr., SL 130,00* 26,00 104,00 18,00 112,00 200,00* 200,00* 

III liga seniorów 

S1, S2 170,00* 34,00 138,00 23,00 147,00 nie dotyczy 

S. główny 140,00* 28,00 112,00 19,00 121,00 

Sekr., SL 116,00* 23,20 92,80 16,00 100,00

IV liga seniorów, III seniorek, f inały  i baraże dotyczące III i IV lig, pozostałe 

rozgry wki seniorów i seniorek 

S1, S2 165,00* 33,00 132,00 22,00 143,00

S. główny 135,00* 27,00 108,00 18,00 117,00

Sekr., SL 116,00* 23,20 92,80 16,00 100,00

Rozgry wki młodzieżowe do 5 godzin  

(dot. kategorii kadet i junior w rozgry wkach MWZPS - bez f inałów)  

S1, S2, Sekr., SL 100,00 20,00 80,00 14,00 86,00

S. główny 130,00 26,00 104,00 18,00 112,00

Rozgry wki młodzieżowe od 5 do 8 godzin  

(dot. kategorii kadet i junior w rozgry wkach MWZPS - bez f inałów)  

S1, S2, Sekr., SL 150,00 30,00 120,00 20,00 130,00

S. główny 180,00 36,00 144,00 24,00 156,00 

Rozgry wki młodzieżowe od 8 godzin  

(dot. kategorii kadet i junior w rozgry wkach MWZPS - bez f inałów)  

S1, S2, Sekr., SL 180,00 36,00 144,00 24,00 156,00

S. główny 220,00 44,00 176,00 30,00 190,00 

Rozgry wki młodzieżowe  

(ty lko turnieje f inałowe  
Mistrzostw Mazowsza 

kategorii kadet i junior) 

Stawka za 1 mecz 

Juniorzy, kadeci -> 

S1, S2 
120,00 24,00 96,00 16,00 104,00 

 Juniorki, kadetki -> 80,00 16,00 64,00 11,00 69,00 

S. główny 100,00 20,00 80,00 14,00 86,00 

Sekr., SL 60,00 12,00 58,00 8,00 52,00 

I Liga Akademicka AZS S1, S2 90,00 18,00 72,00 12,00 78,00 

II Liga Akademicka AZS S1, S2 80,00 16,00 64,00 11,00 69,00 

* stawka zryczałtowana - zawiera koszty dojazdów

Stawki przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 08.06.2021



STAWKI SĘDZIOWSKIE NA ROZGRYWKI KATEGORII MŁODZIK / MŁODZICZKA - obowiązują od 1 września 2021

Liczba meczów na 

boisko 

Kwota brutto Koszty uzyskania 

przychodu (20 %) 

Kwota do 

opodatkowania 

Podatek 

(17 %) 

Kwota netto 

9 215,00 43,00 172,00 29,00 186,00

7 - 8 180,00 36,00 144.00 24,00 156,00

5 - 6 160,00 32,00 128,00 22,00 138,00

3 - 4 140,00 28,00 112,00 19,00 121,00 

1 - 2 120,00 24,00 96,00 16,00 104,00

UWAGI: • stawki zryczałtowane zawierają wynagrodzenie, dietę oraz koszty dojazdu do miejsca zawodów
• na zawodach do 6 meczów obsada składa się z 2 sędziów: S1 i S2

• na zawodach od 7 do 9 meczów obsada składa się z 3 sędziów; sędziowie rotują na pozycjach: S1,S2 plus mecz odpoczynku
• na wszystkich zawodach obsadę uzupełnia sekretarz, którego zapewnia gospodarz

Stawki przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 08.06.2021



STAWKI SĘDZIOWSKIE NA ROZGRYWKACH SIATKÓWKI PLAŻOWEJ MWZPS  

- obowiązują od 8 czerwca 2021 roku 

 
Rodzaj kosztu Sędziowie zamiejscowi Sędziowie miejscowi 

Ryczałt 
sędziowski 

• 100 zł brutto przy zawodach trwających do 5 
godzin,  

• 150 zł brutto przy zawodach trwających od 5 do 8 
godzin,  

• 180 zł brutto przy zawodach trwających powyżej 
8 godzin.  

 

• 100 zł brutto przy zawodach trwających do 5 
godzin,  

• 150 zł brutto przy zawodach trwających od 5 do 8 
godzin,  

• 180 zł brutto przy zawodach trwających powyżej 
8 godzin.  

 

Zwrot kosztów 
przejazdów 

• Zgodnie z tabelą odległości i tabelą ryczałtów 
MWZPS  

NIE 

 

Dodatkowe uwagi: 
 

• Podczas eliminacji Finałów Wojewódzkich trwających powyżej 8 godzin należy wyznaczyć dwie różne obsady po 6 sędziów (8:00-15:00 i 14:30 – do 
zakończenia zawodów). Start zawodów o godz. 9:00. W przypadku przesunięcia godziny rozpoczęcia zawodów powyższe godziny ulegają również 
odpowiedniemu przesunięciu. 

• Podczas turnieju głównego Finałów Wojewódzkich należy wyznaczyć jedną obsadę 8 osób. Zawody będą rozliczane zgodnie z czasem trwania 
zawodów. 

• Czas trwania zawodów liczony jest:  
o od przybycia sędziego na obiekt godzinę przed rozpoczęciem meczów do czasu zakończenia czynności pomeczowych (I zmiana)  
o od czasu przybycia na obiekt o godz. 14:30 do czasu zakończenia czynności pomeczowych (II zmiana) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Stawki przyjęte uchwałą Zarządu w dniu 08.06.2021 
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