PROTOKÓŁ
ZARZĄDU OZPN W NOWYM SĄCZU ODBYTEGO W DNIU 25 stycznia 2017 r. R.
Obecni wg załączonej listy obecności.
Powitania przybyłych członków Zarządu, zaproszonych gości
dokonał Prezes OZPN
Robert Koral –
jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad tj. :
1. Otwarcie zebrania i powitania przybyłych członków Zarządu, oraz zaproszonych gości
2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu
3. Informacja z działalności podokręgów
4. Informacja z działalności wydziałów i komisji
5. Informacja o sytuacji finansowej OZPN Nowy Sącz
6. Zatwierdzenie Kalendarza Imprez OZPN Nowy Sącz na 2017r.
7. Zatwierdzenie Planu Działania OZPN Nowy Sącz na 2017 r.
8. Zatwierdzenie Planu Finansowego OZPN Nowy Sącz na 2017 r.
9. Zatwierdzenie Regulaminu Pracy Biura OZPN Nowy Sącz
10. Zatwierdzenie Regulaminu Wynagradzania Pracowników OZPN Nowy Sącz
11. Zatwierdzenie Regulaminu Turnieju Żaków i Skrzatów
12. Uregulowanie spraw opłat obserwatorów w klasie O
13. Sprawa Finałów Okręgowych w Halowej Piłce Nożnej
14. Sprawy różne:
1) Pismo MKS Sandecja
Następnie przystąpiono do realizacji poszczególnych pkt posiedzenia.
Ad 1.
Prezes Robert Koral powitał przybyłych członków Zarządu oraz zaproszonych gości
Ad 2.
Protokół z poprzedniego posiedzenia zarządu został przyjęty przez aklamację.
Ad 3.
1) informację z działalności PPN Limanowa złożył Prezes Stanisław Strug:
- zorganizowano spotkanie noworoczne z udziałem starosty limanowskiego , wójtami, oraz prezesami
klubów,
- w dniu 18 lutego w siedzibie starostwa odbędzie tradycyjny plebiscyt na najlepszego zawodnika,
trenera pod patronatem Starosty Powiatu Limanowskiego Jana Puchały.
- 25 lutego 2017 r. podokręg pragnie zorganizowad finały okręgowe w kategorii Żaków i Skrzatów,
- na terenie podokręgu został powołany Komitet Organizacyjny do powołania Rady Seniorów,
- mamy obecnie kłopot gdyż mamy organizowad kurs UEFA C i B, a obecnie związek przechodzi na
system elektroniczny zgłoszeo kursantów, będzie to dla podokręgu duże utrudnienie,
- podobna sytuacja wygląda przy wystąpieniach trenerów o licencje, należy wystąpid o przedłużenie
terminu, gdyż nie wszyscy trenerzy zdążą się zalogowad do 6 lutego.
2) informację z działalności PPN Gorlice złożył Prezes Zbigniew Augustyn:
- również zostało zorganizowane spotkanie noworoczne z udziałem przedstawicieli władz
samorządowych, zostały wręczone dla wyróżnionych samorządowców, klubów oraz działaczy
odznaczenia okręgowe, i z podokręgu,
- w turniejach halowych odpłatnośd ponoszą kluby w wysokości 60 zł za halę, podokręg zabezpiecza
opiekę medyczną i sędziowską,
- podokręg w dniu 18.02. br. organizuje coroczny, cykliczny turniej sędziowski z udziałem drużyn
zagranicznych,
- podokręg ma problem z drużynami młodzieżowymi, są sygnały, iż kilka drużyn może na wiosnę nie
wystartowad w rozgrywkach,

- podobna sytuacja jest w klasie B po wycofaniu się drużyn zmuszeni jesteśmy zmienid system
rozgrywek w tej klasie na czterorundowy,
- w klasie A nie mamy żadnych zaległości w terminarzu,
- kilka drużyn zobowiązało się do pokrycia zadłużenia zaraz po otrzymaniu środków na wiosnę z gmin,
- należy się zastanowid, czy przy nowym systemie elektronicznego występowania o przyznanie licencji
nie należałoby powrócid do składania przez trenerów a nie przedkładania zaświadczeo z sądu, jest to
kolejny koszt dla trenerów,
3) informację z działalności PPPN Nowy Targ złożył Prezes Jan Kowalczyk:
- odbyły się uroczystości 40 - lecia podokręgu, na których wręczono odznaczenia, a 25 klubów
otrzymało laptopy,
- przed Świętami Bożego Narodzenia członkowie podokręgu brali udział w organizacji Świątecznej
Paczki, która została wręczona zaskoczonej rodzinie spod Zakliczyna,
- w klasie A w jesieni została rozegrana jedna kolejka awansem z rundy wiosennej,
- w halowych mistrzostwach wyłoniono już mistrzów w kategorii junior starszy i młodszy oraz
trampkarz, pozostałe rozgrywki zostaną rozegrane do kooca stycznia,
- podokręg w klasie okręgowej pokrył po trzy obserwacje za swoich sędziów i należności wypłacił
swoim obserwatorom,
- w PPPN w Nowym Targu został powołany oddział Rady Seniorów, w zebraniu założycielskim wzięło
udział 15 członków, obecnie rada liczy 18 członków,
Ad 4.
1) Informację z działalności Rady Seniorów przedstawił jej Przewodniczący Jerzy Leszczyoski:
- 28 września 2016 r. odbyły się w Radzie Seniorów wybory na przewodniczącego, nowym
przewodniczącym został wybrany Jerzy Leszczyoski,
- Rada Seniorów zorganizowała akademię z okazji 10 lecia powstania rady, uroczystośd odbyła się w
Sali Reprezentacyjnej Sądeckiego Ratusza, Udział wzięli przedstawiciele Rady Seniorów przy PZPN,
MZPN,
- rada uzyskała dla 6 swoich członków zapomogi z PZPN w Warszawie,
- w najbliższym czasie zwrócimy się o przyznanie 15 – 20 biletów na mecze ekstraklasowych drużyn:
Wisły, Cracovi, i Termaliki,
2) informację z działalności Wydziału Dyscypliny złożył Przewodniczący Władysław Janik:
- poprawiła się na meczach dyscyplina, czy też udział nieuprawnionych zawodników, ale jeszcze
zdarzają się takie przypadki,
- może szanowny Zarząd zastanowił by się czy nie należy zrezygnowad z obligatoryjnych konfrontacji,
pomysł ten podchwycił członek zarządu Bogusław Górnik składając stosowny wniosek, nad którym
zarząd dyskutował będzie w pkt spraw różnych
- KS Orzeł Wojnarowa zaskarżył do PZPN decyzję wydziału w sprawie nałożenia kary za nie wykonanie
obowiązujących wymogów licencyjnych. PZPN nakazał ponowne rozpatrzenie tej sprawy, wydział
pochyli się nad tym zagadnieniem w nabliższy piątek,
3) informację z Wydziału Gier przedłożył Antoni Ogórek:
- zebranie organizacyjne odbędzie się w dniu 11.02.2017 r,
- rozpoczęcie rozgrywek planowane jest na 1 kwietnia, z tym, że kilka meczy zaległych zostanie
rozegranych tydzieo wcześniej,
- zaległy mecz z jesieni PP zostanie rozegrany przed ligą, a mecz finałowy na szczeblu OZPN zostanie
rozegrany w II połowie miesiąca maja,
4) informację w imieniu Rady Trenerów złożył Przewodniczący Marek Górecki:
- zmieniły się zasady występowania trenerów o licencje, wszystko musi byd w systemie elektronicznym,
termin do 6.02.2017 r.
- trener musi wystąpid do sądu o wydanie zaświadczenia o niekaralności a nie jak było dotychczas
składał jedynie oświadczenie,
- Rada trenerów ściśle współpracuje z Wydziałem Szkolenia,

5) w imieniu Wydziału szkolenia głos zabrał Przewodniczący Andrzej Kuźma:
-zorganizowana został kursokonferencja szkoleniowa w której udział wzięło około 140 trenerów,
instruktorów i nauczycieli, koszt kursokonferencji w całośd został pokryty przez uczestników, którzy
wnosili opłaty w wysokości 30 zł, za co otrzymali certyfikat oraz płytkę z materiałami szkoleniowymi,
- zdarzają się jak zostało wcześniej zasygnalizowane, przypadki wstawiania tzw. „ lewych „
zawodników, musimy ten proceder w pełni wyeliminowad pozbawiając licencji trenerskich osobom
winnym
Ad 5.
Informację o stanie finansów OZPN Nowy Sącz złożył Prezes Robert Koral – na koncie bankowym
związek posiada 5 800 zł, w kasie jest gotówka w wysokości 100 zł. Kluby mają zadłużenie w stosunku
do OZPN Nowy Sącz w wysokości 30 200 zł, największymi dłużnikami jest Kolejarz – 5 502 zł, Korzenna
2 647 zł, Sandecja 8 362 zł, Orzeł Wojnarowa 2 422 zł, Poprad Muszyna 3 000 zł, Dunajec 5 472 zł,
pozostałe kluby mają zadłużenie w wysokości od 300 – 1000 zł. Kluby zobowiązały się do zapłaty
zaległości po otrzymaniu dofinansowania z samorządów. Po dyskusji zobowiązano do bardziej
rygorystycznego ściągania należności zwłaszcza przy dokonywaniu zmian barw klubowych
zawodników.
Ad 6.
Na wniosek Konwentu Prezesów Podokręgów Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o zatwierdzeniu
Kalendarza Imprez OZPN na 2017 r.
Ad 7.
Na wniosek Konwentu Prezesów Podokręgów Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o zatwierdzeniu
Planu Działania OZPN na 2017 r.
Ad 8.
Na wniosek Konwentu Prezesów Podokręgów Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o zatwierdzeniu
Planu Finansowego na 2017 r.
Ad 9.
Na wniosek Konwentu Prezesów Podokręgów Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o zatwierdzeniu
Regulaminu Pracy Biura OZPN Nowy Sącz.
Ad 10.
Na wniosek Konwentu Prezesów Podokręgów Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o zatwierdzeniu
Regulaminu Wynagradzania Pracowników OZPN Nowy Sącz.
Ad 11.
Na wniosek Konwentu Prezesów Podokręgów Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o zatwierdzeniu
Regulaminu Turnieju Finałowego o mistrzostwo OZPN Nowy Sącz w kat. Żaków i Skrzatów, który
przeprowadzi PPN w Limanowej w dniu 25 lutego br. Jednocześnie zarząd zobowiązał kluby do
wniesienia wpisowego w wysokości 150 zł od drużyny z przeznaczeniem na wyżywienie – turniej
będzie trwał cały dzieo.
Ad 12.
Prezes OZPN Nowy Sącz Robert Koral poprosił Prezesów PPN o analizę i pomoc w opłacie za
obserwatorów prowadzących obserwacje w klasie okręgowej. Koszt całkowity obserwacji dla tut.
Związku to około 15 tysięcy złotych na sezon. Prezes Robert Koral podziękował za zrozumienie i pomoc
w tym temacie ze strony prezesa Jana Kowalczyka, który pokrył w jesieni 15 delegacji w klasie
okręgowej. Sprawa ta zostanie podjęta na następnym posiedzeniu Zarządu.
Ad 13.
W związku ze zwiększonymi kosztami organizacji finałowych, halowych turniejów o mistrzostwo OZPN
Nowy Sącz zarząd podjął jednogłośnie uchwałę uchwałę o zobligowaniu klubów uczestniczących w
finałach o dofinansowaniu organizacji tych mistrzostw w wysokości 50 zł od drużyny.
Ad 14.
1) Finał PP ująd jako imprezę cykliczną i organizowad coraz to w innym podokręgu, należy znaleźd
sponsora aby zwycięską drużynę nagradzad nagrodą w wysokości 2 tysięcy złotych,

2) Prezes Augustyn zwrócił uwagę, iż w środowisku sędziowskim trwa konflikt, który należy jak
najszybciej zakooczyd. Jedna strona z drugą nie mogą się ze sobą spotkad i konflikt zakooczyd.
Prezes Robert Koral – próbowałem rozmawiad, ale moje działania nic nie dały, stowarzyszenie w
dalszym ciągu używa nazwy OZPN, oraz loga PKS. Przewodniczący Stanisław Brożek – Komisja
Sędziowska zaczęła polemizowad w internecie, ale nic to nie dało, dlatego też zabroniłem dalszej
polemiki i mam nadzieję, że konflikt sam się rozwiąże.
3) Członek Zarządu Bogusław Górnik złożył na sugestię Przewodniczącego WD Władysława Janika
wniosek o zakooczeniu obligatoryjnych konfrontacji przedmeczowych. Po dyskusji przystąpiono do
głosowania: za podjęciem uchwały o likwidacji konfrontacji głosowało 5 członków zarządu,
przeciwko było 4 członków, przy jednym głosie wstrzymującym Zarząd przyjął uchwałę o likwidacji
przedmeczowych obligatoryjnych konfrontacji w seniorach,
4) Prezes Stanisław Strug – KS Dobrzanka będzie obchodzid 25 lecie powstania swojego klubu,
dlatego też proszę o trzech ambasadorów oraz trzy – cztery medale 40 lecia OZPN,
5) Prezes Zbigniew Augustyn jeszcze raz powrócił do wcześniej podjętej uchwały o likwidacji
przedmeczowych obligatoryjnych konfrontacji, prosząc o pochylenie się nad uchwałą, o ponowne
jej przedyskutowanie i o jej reasumcję. Zarząd po dyskusji podjął uchwałę o jej reasumcję - za
było 6 członków zarządu, przeciwko 3 członków, jeden nie brał udziału w głosowaniu. W związku z
powyższym poddano pod głosowanie wniosek o anulowanie wcześniejszej uchwały. Wynik
głosowania to 4 głosy za podtrzymaniem wcześniej podjętej uchwały, 4 głosy przeciwne, oraz dwa
wstrzymujące. W związku z powyższym głosem Prezesa Roberta Korala wcześniej podjęta uchwała
została wycofana. Dlatego też w dalszym ciągu obowiązują obligatoryjne przedmeczowe
konfrontacje.
6) W tym pkt zostało odczytane pismo MKS Sandecja z prośbą aby sędziowie dla klubu wystawiali
delegacje z kosztami uzyskania dochodu. Po dyskusji Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w tej
sprawie i uregulowanie jej na całym terenie działania OZPN Nowy Sącz, czyli wystawiania delegacji
z kosztami uzyskania przychodu dla każdego klubu.
7) Na koniec o głos poprosił wiceprezes MZPN w Krakowie Zbigniew Lach:
- dziękuję za tak szybkie zaproszenie mnie na Wasz Zarząd,
- trwają prace nad ustawą kompetencyjną która ureguluje działalnośd poszczególnych struktur
MZPN,
- Prezes Niemiec jest dobrym Prezesem, gdyż ma dobre pióro i na dzieo dzisiejszy powinien w
dalszym ciągu przewodzid związkowi,
- tak Prezes Kowalczyk jest potrzebny w naszym związku jak też wszyscy inni, za 4 lata nie będzie
ani mnie, ani Prezesa Niemca i to Wy będziecie ciągnąd ten sportowy wózek.

Protokołował : A.O.

