
                                                   Protokół nr 12/II/2014 

                                                             z posiedzenia  

                       Zarządu Polskiej Federacji petanque – Związku Sportowego   

                                      spotkanie na skype w dniu 19 sierpnia 2014 r.  

 
W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Bogusław Biel 

2. Piotr Milicki 

3. David Nouraud 

4. Jan Neugebauer 

5. Marek Munikowski jako zaproszony gość 
6. Stefan Bartkowiak jako rzecznik Prasowy PFP  

 

W związku z obecnością czterech członków Zarządu stwierdzono kworum. 

 

Porządek obrad:  

1. porozumienie z CA – finalizacja; 

2. zakończenie sprawy projektu licencji; 

3. budżet do poprawki; 

4. regulamin dla Indywidualnych Mistrzostw Polski, 

    uchwała nr 40/II/2014  

 5. sprawa  A. Śliża; 

 6. zgłoszenie drużyny narodowej do Tahiti; 

 7. projekty gadżetów dla reprezentacji; 

 8. zgłoszenie drużyny młodzieżowej do ME; 

 9. spotkanie z prawnikami; 

 

ad 1. Wszystkie sprawy związane z tym porozumieniem załatwiono, dlatego w dniu 20 sierpnia 

ukaże się na stronie PFP logo banku wraz z odsyłaczem do ofert skierowanych przez bank do 

klubów i graczy petanque.   

 

ad 2. Kłopoty techniczne związane z drukiem zostaną usunięte przez wybór nowego zdjęcia w tle.  

Uzgodniono, że dostępne jest całe archiwum Stefana Bartkowiaka, a wyboru dokona autor licencji.  

 

ad 3. Znowu odkładamy sprawę, ponieważ przeszkodą były finały MPS. Dalej jednak Zarząd widzi 

konieczność wprowadzenia zmian, dlatego poświęcimy tej sprawie następne spotkanie.  

 

ad 4. W trakcie obrad zmieniono nazwę imprezy na Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa 

Polski. Zarząd debatował nad projektem regulaminu przygotowanym przez Jana Neugebauera. 

Wprowadzono poprawki dotyczące podziału terytorialnego, systemu rozgrywania półfinałów oraz 

zwolniono uczestników z obowiązkowej przynależności do swego regionu. Ustalono, że zasady 

rozgrywania Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Polski zostaną ogłoszone jako 

niezależny regulamin, który zostanie ogłoszony w dziale Regulaminy. W nowej wersji Regulaminu 

Rozgrywek zostanie umieszczony w swoim rozdziale.  

Regulamin Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Polski został zawarty w uchwale 

40/II/2014, przyjętej jednogłośnie.       

 

ad 5.  Jan Neugebauer odczytał zebranym pismo skierowane przez siebie do Komisji 

Dyscyplinarnej w sprawie zachowań kol. Andrzeja Śliża.  Zebrani przyjęli je do wiadomości  bez 

szczególnych komentarzy. 

 

ad 6.  Upływa termin zgłoszenia drużyny narodowej  do Mistrzostw Świata w Tahiti.  



David Nouraud wyjaśnił, że jest w kontakcie z kapitanem drużyny Mateuszem Markiewiczem, a 

drużyna została już zgłoszona. Zawodnicy postanowili nie korzystać z pośrednictwa MFP i RP  w 

sprawie przelotu, jednak otrzymali już potwierdzenie rezerwacji zakwaterowania.  

Przy okazji tej sprawy potwierdzono kompetencje Wiceprezesa Davida Nouraud do załatwiania 

wszelkich spraw związanych z wyjazdami zagranicznymi polskich drużyn.  

 

ad 7. Stefan Bartkowiak wyjaśnił Zarządowi sposób kreowania gadżetów dla reprezentacji. Zarząd 

potwierdził, że reprezentacja w tym celu dysponuje kwotą 800 zł. Środki te nie wpływają na 

ogólnie przyjętą wysokość dotacji do wyjazdów w kwocie czterech tysięcy złotych.  

 

ad 8. Zarząd PFP upoważnił Davida Nouraud do zgłoszenia naszej drużyny młodzieżowej do 

udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy. Zgłoszenia takiego dokonujemy po deklaracji 

władz kluby myślenickiego o własnym zabezpieczeniu środków na wyjazd.  

 

ad 9. Jan Neugebauer poprosił Davida Nouraud o kontynuowanie rozmów z właścicielami i 

pracownikami kancelarii prawnej, z siedzibą we Wrocławiu.  

Tematem głównym jest procedura przyjęcia PFP w szeregi Polskich Związków Sportowych.  

Obecnymi przeszkodami głównymi są  braki w naszej dokumentacji wymaganej przez ustawę o 

sporcie, jak: Regulamin Powoływania Reprezentacji, Regulamin Walki z Dopingiem oraz 

określenie długości trwania kadencji delegatów oraz Zarządu, zbyt ubogi  Regulamin 

Dyscyplinarny, nie przewidujący np. drogi odwoławczej do instytucji spoza PFP.      

 

Na tym spotkanie zakończono.  

 

                                                                                          Prezes PFP 

 

                                                                                         Jan Neugebauer        


