PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OZPN W NOWYM SĄCZU ODBYTEGO W
DNIU 25 lipca 2016 R.
Porządek obrad posiedzenia Zarządu:
1. odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium.
2. przedstawienie relacji z pracy PPN,
3. powołanie przewodniczących:
- Wydziału Sędziowskiego,
- Wydziału Piłkarstwa Kobiecego,
- Wydziału Szkolenia,
- Rady Trenerów,
4. zatwierdzenie Regulaminu Grup Młodzieżowych OZPN Nowy Sącz na sezon 2016/17
5. zatwierdzenie Regulaminu Awansów i Spadków na sezon 2016/17 od klasy A i niżej
6. zatwierdzenie Regulaminu Orlików na sezon 2016/17
7. zatwierdzenie Regulaminu Żaków na sezon 2016/17
8. zatwierdzenie Regulaminu Pracy Biura,
9. zatwierdzenie Planu Oszczędnościowego,
10. raport finansowy,
11. rozpatrzenie pisma AP 2012,
12. rozpatrzenie pisma GOAL Nawojowa, oraz LKS Skalnik
13. rozpatrzenie pisma KS Biegoniczanka
15. sprawy bieżące.
Ad 1.
Obecni wg załączonej listy obecności. Powitania przybyłych członków Zarządu dokonał
prezes Robert Koral – jednogłośnie zatwierdzono porządek zebrania.
Ad 2.
1)
PPN Gorlice – informację złożył Prezes Zbigniew Augustyn:
- zatwierdzone zostały wszelkie sprawy związane z wyborami nowych władz- ukonstytuował się Zarząd,
Komisja Rewizyjna, zatwierdzono wszelkie regulaminy, wybrano składy poszczególnych komisji
związkowych,
- obecnie podokręg po spadku Kobylanki nie ma żadnej drużyny w lidze okręgowej, w IV lidze
pozytywnie spisywał się zespół Glinika, plasując się w górnej części tabeli, obecnie boryka się z
trudnościami, są sygnały, iż może nie wystartować w nowym sezonie. Środowisko Gorlic zrobi wszystko
aby pomóc temu klubowi, tym bardziej, że po kilku latach znowu przedstawiciel Glinika zasiada w
Zarządzie podokręgu,
- awans do klasy okręgowej uzyskał Orzeł Wojnarowa, równie i w juniorach starszych awans uzyskał
zespół Orła Wojnarowa. Do klasy A awans uzyskał Podhalanin Biecz
- w dniu 23 lipca odbyło się spotkanie z klubami w celu ustalenia terminarzy, przedstawiciele Komisji
Sędziowskiej zapoznali przedstawicieli klubów z nowymi przepisami gry w piłkę nożną jakie weszły od 1
lipca br. – klasa A i B ma ustalone terminarze,
- znacznie poprawiła się praca biura, zyskano drugie pomieszczenie, wyremontowano całe biuro,
zakupiono nowe meble, cały remont kosztował około 10 tyś. zł,
- kluby borykają się z kłopotami finansowymi, nie mogą znaleźć sponsorów, którzy niby są ale podatki
odprowadzają na Śląsk,
- odbyła się już III runda Pucharu Polski.
2)
PPN Limanowa – informację złożył Prezes Stanisław Strug:- również i w Limanowej
zatwierdzone zostały wszelkie sprawy związane z wyborami nowych władz- ukonstytuował się Zarząd,
Komisja Rewizyjna, zatwierdzono wszelkie regulaminy, wybrano składy poszczególnych komisji
związkowych,

- do klasy A awans uzyskała drużyna Ostra Olszówka, tam też odbyła się uroczyste spotkanie,
- do klasy O awans uzyskał zespół Zalesianki
- następny Zarząd PPN odbędzie się w Słopnicach przy okazji otwarcia boiska po remoncie,
3)
PPPN Nowy Targ – informację złożył Prezes Jan Kowalczyk:
- na ostatnim Zarządzie podokręgu Przewodniczącym Wydziału Gier został Bogusław Górnik, a
Przewodniczącym Komisji Młodzieżowej został Gabriel Szumal,
- spotkanie z klubami odbyło się w dniu 21 lipca, start lig planujemy na 7 sierpnia 2016 r.,
- finał Pucharu Polski odbędzie się we wrześniu,
- uroczystości jubileuszu 40 – lecia podokręgu planujemy w jesieni – październik początek listopada,
4)
OZPN Nowy Sącz – informację złożył Antoni Ogórek:
- na dzień 28 lipca planowane jest spotkanie w sprawie ustalenia terminarzy seniorskich,
- został rozlosowany PP, mecze rozpoczynamy 31 lipca, planujemy jeżeli nie będzie przeszkód
zakończyć zmagania na naszym szczeblu w dniu 5 października br.
Ad 3.
1)
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o powołaniu Stanisława Brożka na Przewodniczącego
Wydziału Sędziowskiego,
2)
Zarząd przy jednym głosie wstrzymującym podjął uchwałę o powołaniu Konrada Kolaka na
Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej Nowy Sącz,
3)
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o powołaniu Marka Fiuta na Przewodniczącego Wydziału
Piłkarstwa Kobiecego,
4)
Zarząd przy dwóch głosach wstrzymujących podjął uchwałę o powołaniu Andrzeja Kuźmy na
Przewodniczącego Wydziału Szkolenia,
5)
Zarząd przy jednym głosie wstrzymującym podjął uchwałę o zatwierdzeniu na
Przewodniczącego Rady Trenerów Marka Góreckiego – wcześniej Marek Górecki został wybrany na
przewodniczącego przez członków Rady Trenerów,
Ad 4.
Prezes Robert Koral przedstawił rekomendację Konwentu Prezesów Podokręgów o przyjęciu przez
Zarząd Regulaminu Grup Młodzieżowych. Prezes Stanisław Strug poinformował członków Zarządu, iż
MZPN szykuje zmiany jeszcze w tym roku, a powinno się to zrobić od następnego sezonu. Nie powinno
tak być, iż drużyna po barażach rezygnuje z gry w Małopolskiej Lidze, to nie może awansować nasz
drugi zespół, a MZPN utrzymuje zespół z miejsca spadkowego. Też nie powinno tak być iż po jednej
rundzie drużyna drużyna spada – dotyczy to juniorów młodszych. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę
o zatwierdzeniu Regulaminu Grup Młodzieżowych na sezon 2016/17 – dając jednocześnie Wydziałowi
Gier pozwolenie do dostosowania awansów z I lig: juniora starszego, juniora młodszego, trampkarza i
młodzików do regulaminu Małopolskich Lig, który będzie zatwierdzony w dniu 26 lipca br. na
Prezydium MZPN w Krakowie.
Ad 5.
Prezes Robert Koral przedstawił pozytywną rekomendację Konwentu i prośbę o zatwierdzenie
Regulaminu Awansów i Spadków klasy A i niższych lig. Antoni Ogórek przedstawił, iż zostały
przygotowane przez WG dwa warianty regulaminu, gdyż część klubów klasy B sądeckiej ze względów
finansowych chce podziału tej klasy na dwie grupy. Głosowanie w tej sprawie zostanie
przeprowadzone w dniu 28 lipca 2016 r. Dlatego też postawił wniosek o zatwierdzeniu projektów tych
regulaminów, oraz aby Zarząd dał zezwolenie WG na dostosowanie tych regulaminów do
przeprowadzonego głosowania w tej sprawie przez przedstawicieli klubów klasy B. Zarząd jednogłośnie
podjął uchwałę o zatwierdzeniu Regulaminu Awansów i Spadków klasy A i niższych klas na sezon
2016/17 dając jednocześnie zezwolenie WG na wybór jednej z wersji regulaminu jaką przyjmą
przedstawiciele klasy B.
Ad 6.
Zarząd po pozytywnej rekomendacji Konwentu jednogłośnie podjął uchwałę o zatwierdzeniu
Regulaminu Orlików na sezon 2016/17.

Ad 7.
Zarząd po pozytywnej rekomendacji Konwentu jednogłośnie podjął uchwałę o zatwierdzeniu
Regulaminu Żaków na sezon 2016/17.
Ad 8.
Projekt Regulaminu Pracy Biura przedstawił Prezes Robert Koral. Prezes Zbigniew Augustyn stwierdził,
iż należy uściślić regulamin, aby były w nim godziny otwarcia biura, czas pracy pracowników,
nienormowany czas pracy, założyć listę obecności , unormować kto za co odpowiada itp. Prezes
Stanisław Strug wniósł poprawkę do § 5 po pkt 1 dodać pkt 2 o treści – Prezes OZPN bezpośrednio
nadzoruje pracę wszystkich pracowników biura. Dotychczasowy pkt 2 otrzymuje numerację 3, i tak
dalej. Prezes Robert Koral stwierdził, iż lista obecności jest prowadzona, dodatkowo została założona
książka wyjść pracowników. Regulamin po dzisiejszych uwagach zostanie dostosowany i przedłożony
do zatwierdzenia na następnym Zarządzie.
Ad 9.
Program oszczędnościowy zostanie przedłożony na następnym Zarządzie.
Ad 10.
Raport finansowy przedstawił Prezes Robert Koral:
- całkowite zadłużenie OZPN to kwota około 49 tyś. zł, a zobowiązania klubów to kwota około 27 tyś. zł
- od września będzie dwóch pracowników, jeden etat obiecał Prezydent Ryszard Nowak, iż weźmie na
garnuszek MOS i R – u,
- ponadto Prezydent obiecał, iż pokryje nasze zadłużenie w Netrium, oraz w Impresji,
- Prezes MZPN Ryszard Niemiec obiecał pokryć zadłużenie w ZUS i US,
- Antoni Ogórek stwierdził, iż takie zadłużenie wynika z opłat dla obserwatorów, tylko IV liga kosztuje
nas na rundę ponad 12 tyś. klasa O i A to wydatek około 7 - 8 tyś. zł na rundę. Gdyby nie to nie
posiadalibyśmy takiego zadłużenia. Podał przykład, iż w klasie okręgowej jest 22 sędziów, którzy muszą
być trzy razy na rundę obserwowani – daje to wydatek około 7.5 tys. Złotych, a z licencji klubowych i
sędziowskich na rundę posiadamy około 600 zł ( licencja klubowa w wysokości 200 zł na dwa lata,
sędziowska to 90 zł na rok ) gdyż tak kluby jak też sędziowie składkę odprowadzają terytorialnie do
swoich podokręgów, a Nowy Sącz opłaca za obserwacje za wszystkich sędziów.
- Robert Koral stwierdził, iż musimy coś z tym zrobić gdyż dalej zadłużenie będzie się pogłębiało,
- Stanisław Sułkowski stwierdził, iż przed Walnym MZPN musimy się spotkać i wypracować wspólne
stanowisko w tej sprawie,
- Prezes Zbigniew Augustyn stwierdził, iż jedynie wspólne nasze działania na zjeździe pozwoli nam na
„ ugranie „ czegoś dla nas,
- Prezes Jan Kowalczyk zapytał, czy Prezes Niemiec da środki z własnej kieszeni, czy też decyzją
Zarządu MZPN – pytanie zostało bez odpowiedzi,
- Prezes Strug spytał, czy pracownicy dostają wynagrodzenie na bieżąco. Antoni Ogórek odpowiedział,
iż tak, ewentualnie z małym poślizgiem.
- Prezes Stanisław Strug złożył wniosek, aby na każdym Zarządzie informować o sytuacji finansowej,
Prezes Kowalczyk stwierdził, iż nie ma to żadnego sensu – informacja winna być na koniec roku,
ewentualnie również po pierwszym półroczu,
- Bogusław Górnik stwierdził, iż najwyżej do miesiąca mogą być zaległości klubów w stosunku do
OZPN.
Ad 11
Zarząd zapoznał się ze stanowiskiem Konwentu, który negatywnie ustosunkował się do prośby klubu
AP 2012. Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o odrzuceniu prośby klubu AP 2012 o
przeniesienie drużyny o jedną klasę wyżej.
Ad 12.
Zarząd zapoznał się z prośbami klubów GOAL Nawojowa, Skalnik Kamionka Wielka, oraz ze
stanowiskiem Konwentu. Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę przeniesieniu drużyny GOAL
do pierwszej ligi młodzika w miejsce Skalnika, który pragnie grać w III lidze młodzików.

Ad 13.
Zarząd zapoznał się z prośbą KS Biegoniczanka o przydział juniorów starszych tego klubu bezpośrednio
do I ligi, oraz negatywnym stanowiskiem Konwentu w tej sprawie. Po dyskusji jednogłośnie podjął
uchwałę o odrzuceniu prośby klubu Biegoniczanka o przydział drużyny juniorów starszych
bezpośrednio do I ligi.
Ad 14. Sprawy różne:
- Prezes Zbigniew Augustyn zadał pytanie ile meczy w grupach młodzieżowych się nie odbyło a
wcześniej były przekładane, aby umożliwić grę juniorom w seniorach. Takie postępowanie klubów
prowadzi do tego, że junior czy nawet zawodnik 15 – to letni w tygodniu rozgrywa dwa lub trzy mecze,
a senior niejednokrotnie tylko jeden, czasami dwa. Odpowiedzi udzielił Antoni Ogórek – w I lidze
juniora starszego jeden taki mecz, w II lidze juniora starszego – 8 takich meczy, w I lidze juniora
młodszego jeden, a w II lidze juniora młodszego odbyły się wszystkie mecze. Stanisław Sułkowski
stwierdził, iż to niż demograficzny i brak zawodników zmusza kluby do przekładania meczy z sobotnio –
niedzielnego terminu na środy, czy też czwartki.
- Prezes Jan Kowalczyk stwierdził, iż gdyby za każdą zmianę pobierano opłatę znacznie zmniejszyło by
to zakusy na zmianę terminów meczy, na Podhalu stosowano drastycznie pobieranie opłat i sytuacja
uległa zmianie.
- Prezes Jan Kowalczyk zaproponował aby podjąć uchwałę o wysokości ryczałtu dla Prezesa Roberta
Korala, po dyskusji postanowiono wrócić do tego tematu na wrześniowym Zarządzie OZPN,
- Prezes Zbigniew Augustyn zadał pytanie dlaczego Prezydium odbywa się po Zarządzie, a powinno
odbyć się przed Zarządem – odpowiedzi udzielił Antoni Ogórek. Musieliśmy tak zrobić, gdyż na
Prezydium chcemy zatwierdzić składy osobowe wydziałów a nie można było ich zatwierdzić przed
powołaniem przewodniczących tych wydziałów,
- Prezes Stanisław Strug oraz Stanisław Sułkowski zaproponowali, aby Zarządy odbywały się w
siedzibie Związku aby nie narażać związku na dodatkowe koszty,
- Prezes Robert Koral stwierdził, iż na następnym Konwencie Prezesów jak też na Zarządzie musimy się
zastanowić i podjąć decyzję w sprawie drugiej klasy okręgowej,
- członek Małopolskiej Komisji ds. licencji Klubowych Bogusław Klimek oświadczył, iż oprócz KS Orzeł
Ptaszkowa wszystkie kluby posiadają licencję na grę w swoich klasach rozgrywkowych. KS Orzeł do dnia
dzisiejszego nie uregulował zaległości finansowych jak też nie zgłosił drużyny młodzieżowej. Przez rok
był z tego obowiązku zwolniony. Ma jeszcze parę dni na to, jak nie, to zostanie na początek relegowany
z udziału w Pucharze Polski.
Na tym zebranie zakończono.

Protokołował : A.O.

