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Pan Adam Struzik
Marszałek
Wojewó dztwo M azowieckiego.
Unia Zwiqzków Sportowych Warszawy i Mazowsza zwrdca się do Pana Marszałka z
uprzejmq prośbqo podjęcie UchwaĘ przez Zarzqd Województwa Mazowieckiego w
sprowie wskazania ndszego stowarzyszenia jako realizatora szkolenia kadr wojewódzkich
Mazowsza.
Unia ZwiqzkówSportowychWarszawyi Mazowszaod 2013 roku prowadziszkolenie
KadryWojewódzkiejna terenienaszegoregionu.ProgramrealizowanyprzezMinisterstwo
uzdo|nionejsportowo,powotywanychdo Kadry
Sportu,dedykowanyjest d|a młodzieży
Wojewódzkiejna Mazowszu.
i cztonkami
okręgoweZwiqzkiSportowena terenieMazowszasqzatoŻycielami
- Unii ZSW|M.Strukturaorganizacjlszkoleniaoparta
zwyczajnyminaszegoStowarzyszenia
jest o współpracęz MazowieckimiokręgowymiZwiqzkami
Sportowymi.
1'. okręgoweZwiqzkiSportoweWyznaczajq
składkadryw zakresieswojejdyscypliny
sportu.
2. UniaZSWIMdziałazgodnieze Statutemitak:

-s8-

- Zw!qzekrealizujeswojecele poprzez:
- p. 3. inicjowaniei prowadzenieszkoleniazawodników,trenerów i dziataczy,
- p. 8. powotujeKadręWojewódzkqw poszczególnych
dyscyplinachsportuwoj.
Mazowieckiegoi Ęarszawy.
3. Biorqc pod uwagę wytyczne MinisterstwaSportu dotyczqce

rea|izacjitego

zadania oraz roli jakq spetnianasze stowarzyszenie,to Unid jestjedynym podmiotem
uprawnionym do powoĘwania kadry wojewódzkiej i do realizacji szkolenia Kadry
Wojewódzkiej na terenie Mazowsza

i wspótzawodnictwa
L, DecyzjaMinistraSportuw sprawieszko|enia
połowie
młodzieży,
rokrocznie
ukazujesięw pierwszej
styczniaz
prowadzenia
zajęcod 2 styczniadanegoroku.
możliwościq
2. Konkursna szko|enie
KadruWojewódzkiej
w UrzędzieMarszałkowskim
jestprzeważnie
na przetomie
ll i lll kwartatukażdego
roku.
rozstrzygany
Dlategosportyzimowei halowenie majqmożIiwości
realizacjize
przygotowań
Marszałkowskich
środków
do categosezonui
potowie
w pierwszej
ogólnopolskiej
o|impiadyMłodzieży
rozgryWanych
roku.
termin
3. W zwiqzkuz tym,Żew z dniem31 grudnia2020rokuuptynqt
zwracamysięz uprzejma
trzy|etniej
umowyz UrzędemMarszałkowskim,
prośbq
o rozważenie
moż|iwości
kontynuacji
takiejwspółpracy.
4. Problempolegana tym,żeMinisterstwo
Sportunie przyjmiedo
rozpatrywania
naszegownioskubezumowyz UrzędemMarszałkowskim
lub Uchwały
wtaściwego
organusamorzqdu
województwa.
W praktyce
oznaczato, żeUniamożesktadać
wniosekdo MS na szkoleniemtodzieży
w czerwculub w lipcu2021.roku. l w 2o2orokurozstrzygnięcie
konkursubytow ll połowieroku./
5. Zgodniez ProgramemDofinansowaniaSzkoleniaKadry Wojewódzkiejwniosek do Ministerstwa Sportunależyskładaćdo 30 czerwcd2027
roku.
6. Ministerstwo
Sportubiorqcpod uwagęróżnesytuacjedopuszcza,
w
swojejDecyzjize styczniabr. żepodmiot,cytuję:,, który zostałwskazany
w Uchwale właściwego
organu samorzqduwojewództwa ,, moŻe
sktadać
wniosek.
7. W zwiqzkuz tym istniejemożIiwość
sktadania
wnioskudo Ministerstwa
Sportuz dniempodjęciaUchwatyprzezsamorzqdwojewódzkipo
program,,
wskazaniu,
żeUniabędzierea|izowała
i
Szko|enia
Współzawodnictwa
KadryWojewódzkiej
na Mazowszu,,.
8. Należyrównieżpodkreślić
fakt,żeMS dopuszcza
możliwość
realizacji
i
rozlic,zaniazadań z dniem 2 stycznia br. natomiast umowa z Urzędem
Marsza'tkowskim
z dniem podpisaniaUmowy.Stanowitopewien
problemw zintegrowanym
finansowaniu
zadań.
programu
wyrażamy
9. Jednocześnie
zaniepokojenie
zniknięciem
,,Przygotowanie i udziat reprezentacjiwojewództwa mazowieckiego,

Wytypowanejprzez okręgowezwiQzkisportowe W systemiezawodów
wojewódzkichiogó|nopolskichsportudziecii mtodziezy,,.Programten
zarówno
szkoleniaKW i jestjej uzupełnieniem
część
stanowinieodtqcznq
jak ifinansowym,zgodnymz wymogamiMS.
merytorycznym
10. Unia ZwiqzkówSportowychWarszawyi Mazowszaw 2o2o reaIizowata
zadania,z|econenam przezMinisterstwoSportuw
następujqce
oraz sportu
programachsportupowszechnegodziecii młodzieży
młodzieżowego:
1. Szko|enieKadryWojewódzkiej na kwotę
2. Szko!nyK|ubSportowyzajęciapozalekcyjne
3. Umlem Pływać
4. PromocjaSportów Zimowych
Razem:

- 4 630tys.zł.
- 7 600tys.zt.
820tys.zt.
220 tys. zl.
t327o tys. zł.

na szkolenieKadry
Natomiastz UrzęduMarszatkowskiego
tącznie1 300 tys. zt. / t mi|.zt. na szkolenie
Wojewódzkiejotrzymaliśmy
i 300 tys. zł.na kalendarzeokręgowychZwiqzkowSportowych,co
stanowiłokoło22 %.WymaB?nY,przezMS udziatśrodkówwłasnych,
powinienwynosić30%.
W zatqczeniudecyzjaMinistraKultury,DziedzictwaNarodowegoo
Sportu.

Do wladomości:
Lanc
Pani Elżbieta
CzłonekZarzqdu
WojewództwaMazowieckiego.

