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Marszałek

W oj ewó d ztw o M a zowi ecki eg o.

Unia Zwiqzków Sportowych Warszawy i Mazowsza zwrdca się do Pana Marszałka z

uprzejmq prośbq o podjęcie UchwaĘ przez Zarzqd Województwa Mazowieckiego w

sprowie wskazania ndszego stowarzyszenia jako realizatora szkolenia kadr wojewódzkich

Mazowsza.

Unia Zwiqzków Sportowych Warszawy i Mazowsza od 2013 roku prowadzi szkolenie

Kadry Wojewódzkiej na terenie naszego regionu. Program realizowany przez Ministerstwo

Sportu, dedykowany jest d|a młodzieży uzdo|nionej sportowo, powotywanych do Kadry

Wojewódzkiej na Mazowszu.

okręgowe Zwiqzki Sportowe na terenie Mazowsza sqzatoŻycielami i cztonkami

zwyczajnymi naszego Stowarzyszenia - Unii ZSW|M. Struktura organizacjl szkolenia oparta
jest o współpracę z Mazowieckimi okręgowymiZwiqzkami Sportowymi.

1'. okręgowe Zwiqzki Sportowe Wyznaczajq skład kadry w zakresie swojej dyscypliny
sportu.

2. Unia ZSWIM działa zgodnie ze Statutem itak:
-s8-

- Zw!qzek realizuje swoje cele poprzez:
- p. 3. inicjowanie i prowadzenie szkolenia zawodników, trenerów i dziataczy,
- p. 8. powotuje Kadrę Wojewódzkq w poszczególnych dyscyplinach sportu woj.
Mazowieckiego i Ęarszawy.

3. Biorqc pod uwagę wytyczne Ministerstwa Sportu dotyczqce rea|izacji tego

zadania oraz roli jakq spetnia nasze stowarzyszenie, to Unid jest jedynym podmiotem

uprawnionym do powoĘwania kadry wojewódzkiej i do realizacji szkolenia Kadry

Wojewódzkiej na terenie Mazowsza



L, Decyzja Ministra Sportu w sprawie szko|enia i wspótzawodnictwa
młodzieży, rokrocznie ukazuje się w pierwszej połowie stycznia z
możliwościq prowadzenia zajęc od 2 stycznia danego roku.

2. Konkurs na szko|enie Kadru Wojewódzkiej w Urzędzie Marszałkowskim
rozstrzygany jest przeważnie na przetomie ll i lll kwartatu każdego roku.
Dlatego sporty zimowe i halowe nie majq możIiwości realizacji ze
środków Marszałkowskich przygotowań do catego sezonu i
ogólnopolskiej o|impiady Młodzieży rozgryWanych w pierwszej potowie
roku.

3. W zwiqzku z tym, Że w z dniem 31 grudnia 2020 roku uptynqt termin
trzy|etniej umowy z Urzędem Marszałkowskim, zwracamy się z uprzejma
prośbq o rozważenie moż|iwości kontynuacji takiej współpracy.

4. Problem polega na tym, że Ministerstwo Sportu nie przyjmie do
rozpatrywania naszego wniosku bez umowy z Urzędem Marszałkowskim
lub Uchwały wtaściwego organu samorzqdu województwa. W praktyce
oznacza to, że Unia może sktadać wniosek do MS na szkolenie mtodzieży
w czerwcu lub w lipcu 2021. roku. l w 2o2o roku rozstrzygnięcie
konkursu byto w ll połowie roku. /

5. Zgodnie z Programem Dofinansowania Szkolenia Kadry Wojewódzkiej -

wniosek do Ministerstwa Sportu należy składać do 30 czerwcd 2027
roku.

6. Ministerstwo Sportu biorqc pod uwagę różne sytuacje dopuszcza, w
swojej Decyzji ze stycznia br. że podmiot, cytuję: ,, który został wskazany
w Uchwale właściwego organu samorzqdu województwa ,, moŻe
sktadać wniosek.

7. W zwiqzku z tym istnieje możIiwość sktadania wniosku do Ministerstwa
Sportu z dniem podjęcia Uchwaty przez samorzqd wojewódzki po
wskazaniu, że Unia będzie rea|izowała program,, Szko|enia i
Współzawodnictwa Kadry Wojewódzkiej na Mazowszu,,.

8. Należy również podkreślić fakt, że MS dopuszcza możliwość realizacji i
rozlic,zania zadań z dniem 2 stycznia br. natomiast umowa z Urzędem

Marsza'tkowskim z dniem podpisania Umowy. Stanowito pewien

problem w zintegrowanym finansowaniu zadań.

9. Jednocześnie wyrażamy zaniepokojenie zniknięciem programu

,, Przygotowa n ie i u dziat reprezentacji wojewód ztwa mazowieckiego,



Wytypowanej przez okręgowe zwiQzki sportowe W systemie zawodów

wojewódzkich iogó|nopolskich sportu dzieci i mtodziezy,,. Program ten

stanowi nieodtqcznq część szkolenia KW i jest jej uzupełnieniem zarówno

merytorycznym jak if inansowym, zgodnym z wymogami MS.

10. Unia Zwiqzków Sportowych Warszawy i Mazowszaw 2o2o reaIizowata

następujqce zadania, z|econe nam przez Ministerstwo Sportu w

programach sportu powszechnego dzieci i młodzieży oraz sportu

młodzieżowego:

1. Szko|enie Kadry Wojewódzkiej na kwotę

2. Szko!ny K|ub Sportowy zajęcia pozalekcyjne

3. Umlem Pływać

4. Promocja Sportów Zimowych

- 4 630 tys. zł.
- 7 600 tys. zt.

820 tys. zt.
220 tys. zl.

Razem: t327o tys. zł.

Natomiast z Urzędu Marszatkowskiego na szkolenie Kadry

Wojewódzkiej otrzymaliśmy tącznie 1 300 tys. zt. / t mi|. zt. na szkolenie

i 300 tys. zł. na kalendarze okręgowych Zwiqzkow Sportowych, co

stanowiło koło 22 %. WymaB?nY, przez MS udziat środków własnych,

powinien wynosić 30%.

W zatqczeniu decyzja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego o

Sportu.

Do wladomości:

Pani Elżbieta Lanc

Członek Zarzqdu

Województwa Mazowieckiego.
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