
Protokół nr 1/2019 

z pierwszego posiedzenia Zarządu Podkarpackiego Okręgowego Związku 

Narciarskiego oraz Komisji Rewizyjnej w  kadencji 2019-2023 

Ustrzyki Dolne, 9.10.2019 

 
Posiedzenie odbyło się w pomieszczeniu Hali Sportowej przy SP Nr 1 w Ustrzykach Dolnych.  
 

1. Posiedzenie otworzył nowo wybrany Prezes POZN Józef Szymbara. Prezes przywitał zebranych 
oraz zaproponował porządek obrad: 

- Wyłonienie Prezydium Zarządu POZN w kadencji 2019-2023 
- Sprawy różne 

 
2. Porządek posiedzenia przegłosowano jednogłośnie..  
 
3. Następnie poinformowano, że członkowie Komisji rewizyjnej dokonali ukonstytuowania się Komisji 

w dniu 28.09.2019 po zakończeniu Walnego Zgromadzenia. Podjęli też uchwałę nr 1 Komisji 
rewizyjnej o jej ukonstytuowaniu się. Zgodnie z protokołem komisji w ww. sprawie Komisja 
rewizyjna przydzieliła funkcje swym członkom: 

- Zygmunt Bobko  - Przewodniczący 
- Marek Góra   - Wiceprzewodniczący  
- Magdalena Wantuch - Sekretarz 

 
4. Następnie Prezes złożył propozycje w sprawie składu osobowego przyszłego Prezydium Zarządu. 
 

- Józef Szymbara  - Prezes 
- Piotr Bril   - Wiceprezes 
- Bartłomiej Kądziołka - Wiceprezes 
- Bogdan Zwarycz  - Wiceprezes 
- Krzysztof Lachowski - Sekretarz  

 
Prezes uzasadnił swoją propozycję tym, że ww. osoby miał możliwość poznać w codziennej 
pracy na rzecz Związku. Bardzo wysoko ocenił on kompetencje i ich zaangażowanie w 
dotychczasowej działalności. Drugim kryterium to fakt, że ww. osoby do funkcji wiceprezesów to 
przedstawiciele trzech największych klubów Związku.  
Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na prace w Prezydium 

 
5. Następnie przeprowadzono głosowanie w trybie jawnym i zebranie jednogłośnie zaaprobowali 

propozycję Prezesa co do wyłonienia składu osobowego Prezydium. Tym samym w skład 
Prezydium Zarządu wejdą następujący członkowie Zarządu: 

1) Józef Szymbara  - Prezes 
2) Piotr Bril   - Wiceprezes 
3) Bartłomiej Kądziołka - Wiceprezes 
4) Bogdan Zwarycz  - Wiceprezes 
5) Krzysztof Lachowski - Sekretarz  

Pozostali członkowie Zarządu: 

 Edward Mąka  - Członek Zarządu 

 Monika Fundanicz  - Członek Zarządu 
 

 



6. Prezes zaprosił do współdziałania w ramach prac Prezydium wszystkich członków Zarządu, Komisji 
rewizyjnej i innych zainteresowanych narciarskich działacz. Zaproponował, aby posiedzenia 
Zarządu i Prezydium miały charakter otwarty. Taka forma pracy umożliwi przedstawianie spraw i 
problemów przedstawicielom wszystkich dyscyplin i środowisk narciarskich. Wyszedł też z 
propozycją, aby posiedzenia od bywały się w każdą pierwszą środę każdego miesiąca o godz. 
16:00. W sprawach pilnych posiedzenia odbywać się będą w innych uzgodnionych terminach.  

 
7. Zebrani jednogłośnie przyjęli ww. propozycje Prezesa..  
 
8. Następnie odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały o ukonstytuowaniu się Prezydium 

Zarządu. Uchwałę nr 1 Zarządu w kadencji 2019-2023 przyjęto jednogłośnie (uchwała w 
załączeniu). 

 
9. Kolega Bartłomiej Kądziołka  złożył propozycję a by na kolejnych posiedzeniach Zarządu powołać 

komisje Związku: 
 

 Komisja biegów narciarskich 

 Komisja narciarstwa alpejskiego 

 Komisja skoków i kombinacji norweskiej 

 Komisję Snowboardu 

 Komisję sędziowską 
 
10. Kol. Krzysztof Lachowski uzupełnił propozycje poprzednika i zaproponował aby w ramach zadań 

prac ww. komisji wchodziły: 
- Sporządzanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadań w 

szczególności udział i organizacja imprez narciarskich   
- Ewentualne zakupy sprzętu 
- Sporządzanie sprawozdań z wykonania ww. zadań 
- Powoływanie i szkolenie sędziów narciarskich obsługujących imprezy w poszczególnych 

dyscyplinach narciarskich 
 
11. W kolejnym wystąpieniu Prezes odczytał pismo kol. Pawła Sykały o rezygnacji z pracy w komisji 

sędziowskiej. Zebrani zaproponowali, aby przeprowadzić ewentualne rozmowy z kol. Pawłem o 
wycofaniu się z rezygnacji i aby przynajmniej do chwili powołania nowego przewodniczącego 
komisji sędziowskiej poprowadził kierownictwo Komisji w Ustrzykach Dolnych.   

 
12. Następnie Prezes poinformował o zaplanowanym na 16 października br. spotkaniu z Prezesem 

PZN Apoloniuszem Tajnerem. Prezes zwrócił się do zebranych o zgłoszenie ewentualnych spraw 
jakie będą agenda rozmów z Prezesem Tajnerem. Termin zgłoszenia propozycji do 16.10.2019. 

 
13. W kolejny głosie kol. Piotr Bril zaproponował, aby rozważyć możliwość częściowego pokrywania 

kosztów udziału zamiejscowym członkom zarządu w posiedzenia Zarządu  oraz pokrywanie 
kosztów udziału w posiedzeniach komisji sportowych PZN. 

 
14. Prezes przypomniał o podjętej w poprzedniej kadencji uchwale o częściowym zwrocie kosztów w 

komisjach sportowych PZN a także zaproponował, aby zadeklarować pokrycie kosztów udziału w 5 
posiedzeniach Prezydium lub Zarządu w ciągu roku. Koszty pozostałych posiedzeń  pokrywane 
będą w miarę możliwości finansowych Związku.  

 
15. Kol. Bogdan Zwarycz zaproponował aby zebrani podjęli uchwałę w tej kwestii.  



 
16. Po czym zebrani jednogłośnie przyjęli uchwałę w ww. sprawie pokrycia kosztów udziału w 

posiedzeniach Zarządu i prezydium POZN (uchwała w załączeniu). 
 
17. Następnie odbyła się wolna dyskusja, w której  między innymi zwrócono uwagę, że PZN bez 

porozumienia z POZN chce organizować w terminie dotychczas rozgrywania Pucharu Bieszczadów 
zawody w Mucznem. Prezes zadeklarował, że przeprowadzi stosowne rozmowy w celu wyjaśnienia 
zaistniałej sytuacji i przywrócenia Pucharu Bieszczadów na trasie w Ustjanowej.  

 
18. W kolejnym głosie zwrócono uwagę na możliwości zgłaszania do RPO i podejmowania starań o 

dofinansowanie inwestycji sportowych na rzecz rozwoju narciarstwa.  
 

19. Zasygnalizowano, że tą kwestię podejmować będziemy na kolejnym posiedzeniu Zarządu.  
 

20. Kol. K. Lachowski przypomniał o terminach składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w 
sprawie dofinansowania zadań sportowych. Do 30 października na działania od grudnia oraz do 30 
listopada na działania od 1 stycznia. 

 
 
Na tym zebranie zakończono. Prezes podziękował wszystkim za aktywny udział w dzisiejszym 
spotkaniu. 
 
 
Protokołował: 
Sekretarz POZN 
Krzysztof Lachowski 


