PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OZPN W NOWYM SĄCZU ODBYTEGO W
DNIU 10 sierpnia 2016 R.
Porządek obrad posiedzenia Zarządu:
1. Powitanie przybyłych
2. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania drugiej klasy okręgowej
4. Zatwierdzenie Regulaminu Pracy Biura
5. Zatwierdzenie Regulaminu Obserwatorów
6. Zatwierdzenie Regulaminu Klasyfikacji Sędziów
7. sprawy różne:
- powołanie Komisji ds. Bezpieczeństwa
- zatwierdzenie Regulaminu Pracy Komisji ds. Bezpieczeństwa
- powołanie przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa
- powołanie składu osobowego Komisji ds. Bezpieczeństwa
Ad 1.
Obecni wg załączonej listy obecności.
Powitania przybyłych członków Zarządu dokonał prezes Robert Koral – jednogłośnie
zatwierdzono porządek zebrania.
Ad 2.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu przyjęto przez aklamację
Ad 3.
Prezes OZPN Robert Koral przedstawił stanowisko Konwentu w sprawie powołania drugiej grupy klasy
Okręgowej. Konwent podjął uchwałę o nie powoływaniu drugiej grupy tej klasy. Zarząd po wysłuchaniu
uzasadnienia Konwentu podjął trzema głosami za, jednym głosem wstrzymującym oraz 8 przeciwnymi
uchwałę o nie powołaniu drugiej grupy klasy okręgowej na terenie OZPN Nowy Sącz.
Ad 4.
Zarząd wprowadził poprawki do Regulaminu Pracy Biura tj. z regulaminu w pkt 8 postanowiono
wykreślić nazwiska pracowników. Po naniesieniu poprawek Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o
zatwierdzeniu Regulaminu Pracy Biura OZPN Nowy Sącz.
Ad 5.
Zarząd jednogłośnie ( bez naniesienia poprawek ) podjął uchwałę o zatwierdzeniu Regulaminu selekcji i
nadawania uprawnień obserwatora kl. O i A OZPN Nowy Sącz na sezon 2016/17.
Ad 6.
Zarząd zapoznał się z projektem Regulaminu Klasyfikacji Sędziów OZPN Nowy Sącz na sezon 2016/17.
Po dyskusji Zarząd postanowił wprowadzić poprawkę w rozdziale Egzaminy Praktyczne. Tj. pkt 1
pierwsza kropka otrzymuje nowe brzmienie: sędziowie klasy okręgowej – minimum 6 ( sześć ) grupa 1,
minimum 2 ( dwie ) grupa 2 w sezonie. Po naniesieniu poprawek Zarząd 7 głosami za, 1 głosem
wstrzymującym oraz 4 głosami przeciwnymi podjął uchwałę o zatwierdzeniu cytowanego regulaminu.
Ad 7
1) Na wniosek Antoniego Ogórka Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o powołaniu Komisji ds.
Bezpieczeństwa na Obiektach Sportowych OZPN Nowy Sącz.
2) Antoni Ogórek przedstawił projekt Regulaminu funkcjonowania Komisji ds. Bezpieczeństwa
na Obiektach Sportowych podległych OZPN Nowy Sącz. Zarząd jednogłośnie bez
naniesienia poprawek podjął uchwałę zatwierdzeniu powyższego regulaminu.
3) Antoni Ogórek przedstawił kandydaturę Roberta Korala na przewodniczącego Komisji ds.
Bezpieczeństwa. Zarząd jednogłośnie zatwierdził Roberta Korala na przewodniczącego
niniejszej komisji.

4) Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Robert Koral przedstawił kandydatury na
członków Komisji ds. Bezpieczeństwa. Zarząd jednogłośnie zatwierdził Bogusława Klimka
na sekretarza, Antoniego Ogórka oraz Zbigniewa Kożucha na członków tej komisji.
5)

W sprawie zaległości w wypłacie należności dla obserwatorów głos zabrał Prezes Zbigniew
Augustyn: czy były przeprowadzane rozmowy z klubami, aby te przynajmniej część tych
należności wzięły z powrotem na siebie. W MZPN jest kilka osób negatywnie
nastawionych do obserwatorów. Obserwatorzy jeżdżą na mecze nie otrzymują na bieżąco
zapłaty za swoją pracę. Obserwator przyjeżdża na mecz i niejednokrotnie słyszy „ po co on
tu przyjechał itp. Coraz bardziej zatraca się autorytet obserwatora, gdy kluby płaciły był
kontakt obserwatora czy to z kierownikiem , czy też Prezesem klubu. Odpowiedzi udzielił
Robert Koral stwierdzając, iż takie rozmowy i tak by nic nie dały, gdyż jest to uchwała
Walnego Zjazdu MZPN i na najbliższym zjeździe temat ten musi wrócić,
6) Prezes Strug potwierdził, iż ten temat musi być tematem na zjeździe, gdyż tak podokręgi
jak też OZPN nie wytrzymają finansowo tych obciążeń,
7) Prezes Kowalczyk stwierdził, iż zobowiązuje się aby ulżyć OZPN –owi, wziąć na swoje „
barki „ po trzy obserwacje za pięciu sędziów klasy okręgowej na rundę,
8) Członek Zarządu Piotr Apollo prosił o pomoc w sprawie boiska przy Orkana w Zakopanem,
gdzie władze znowu wróciły do remontu tego boiska, co będzie miało wpływ na zmniejszenie
wymiarów boiska, a tym samym KS Zakopane nie dostanie licencji na grę w okręgowej, czy też
w IV lidze – pismo obiecał wystosować Prezes Robert Koral.
9) Prezes Robert Koral poinformował członków Zarządu, iż po otrzymaniu projektu Regulaminu
Pracy Komisji Sędziowskiej Nowy Sącz zostanie on przesłany do członków w celu stanowiska w
tym temacie.
Na tym zebranie zakończono.

Protokołował : A.O.

