
                                                             Protokół nr 16/II/2014 

                                                                   z posiedzenia  

 

                           Zarządu Polskiej Federacji petanque – Związku Sportowego  

                                          

                                         spotkanie na skype w dniu 9 września 2014 r.  
 

W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Bogusław Biel 

2. Dawid Nouraud 

 3. Jan Neugebauer 

 4. Marek Munikowski jako zaproszony gość 

5. Stefan Bartkowiak jako rzecznik Prasowy PFP 

 

Porządek obrad: 

1. Stan przygotowań i realizacji do IMMP.  

            2. Jeden procent dla reprezentacji kobiet na ME w Turcji.        

            3. Odpowiedzi Komisji Dyscyplinarnej w sprawie wniosków do niej skierowanych.  

            4. Stan prac nad programem komputerowym. 

5. Akcja foto do licencji.  

            6. Mistrzostwa Świata odłożone. Jaki skład w przyszłym roku? 

            7. Wybór delegata oraz środki na wyjazd delegata na kongres CEP. 

            8. Propozycja zorganizowania zakończenia sezonu po finale IMMP.   

            9. Podręcznik do nauki gry w petanque. 

 

Ad 1.  Stwierdzono, że pięć ośrodków potwierdziło chęć organizacji eliminacji regionalnych 

Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Polski. Są to Białostocki Klub Petanque (Giby), 

Gdańskie Stowarzyszenie Petanque „Gdańskie Boule” (Gdańsk),  Klub Petanki Ciechan 

(Ciechanów),  Uczniowski Parafialny Klub Sportowy „Bula” Kalonka Łódź (Łódź) oraz Śremski 

Klub Przyjaciół Petanque „Buler”.  

W pozostałych regionach zawody się nie odbedą lub zostaną zorganizowane na prośbę Zarządu. 

Rozmowy w tej sprawie prowadzić będzie Jan Neugebauer. 

 

Ad 2. Zarząd postanowił przyznać kobiecej reprezenatcji dodatkowe środki, pochodzące z 1% 

podatków wpłacanych  do Urzędu Skarbowego w Żywcu, ponieważ były to środki deklarowane 

właśnie w takim celu. Środki te stanowią kwotę 752 zł. Zarząd zawarł swoje stanowisko w uchwale 

nr 45/II/2014.  

 

Ad 3. Zarząd zapoznał się z odpowiedziami Komisji Dyscyplinarnej na wnioski kierowane do niej 

przez Stefana Bartkowiaka i Jana Neugebauera w sprawach dotyczących działań i zachowań 
Prezesa Żywieckiego Klubu Boules Andrzeja Śliża.  W obu wypadkach Komisja odmówiła 

wszczęcia działań dyscyplinujących, ze względu na własną ocenę sytuacji odmienną od oceny osób 



wnioskujących oraz niejasności w zapisach Regulaminu Dyscyplinarnego.  

 

Ad 4.  Zarząd zapoznał się ze stanem pracy nad przygotowaniem programu komputerowego do 

obsługi zawodów i rankingów PFP.  Według wyjaśnień kol. Bogusława Biela, który prowadzi tę 
sprawę, program jest w fazie testów. Pojawiaja się jeszcze drobne błędy, które opóźniają 
udostępnienie programu ogółowi zawodników, jednak prace mają się ku końcowi. 

 

Ad 5. Ze względu na duże braki w dokumentacji związanej z wydawaniem licencji PFP, Prezes 

zaproponował by przeprowadzić akcję na bulodromach, polegającą na wykonaniu fotografii przez 

kol. Stefana Bartkowiaka. Będzie to najszybszy sposób pozyskania dobrej jakosci materiału 

fotograficznego do nowych licencji. Stefan Bartkowiak propozycje zaakceptował i zapowiedział 

podjęcie pierwszeych czynności w tej sprawie w trakcie turnieju o Puchar Polski Dubletów w 

Chojnicach.  

 

Ad 6. W trakcie obrad nie znaleziono odpowiedzi na temat tego kto w przyszłym roku powinien  

reprezentować Polskę w Mistrzostwach Świata. Rzecz wymaga regulacji regulaminowej, a taka 

powinniśmy poznać wraz z ogłoszeniem regulaminów dotyczących powoływania kadry, 

reprezentacji oraz delegowania reprezentacji na zawody zagraniczne.  

 

Ad 7. Zarząd jednomyślnie powierzył funkcję Delegata PFP-ZS na kongres Europejskiej 

Konfederacji Petanque, kol. Maciejowi Żłobińskiemu.  Decyzję taką podjęto w uznaniu 

kompetencji oraz osobistego zaangażowania  Macieja w rozwój petanque w Polsce. Istotnym  

elementem jest również biegła znajomość języka francuskiego, angielskiego oraz możliwość 
porozumiewania się również w innych językach. Równocześnie ustalono, że wyjazd Macieja 

Żłobińskiego na kongres do Turcji zostanie wsparty kwotą 2000 zł (dwatysiące).  (Uchwała nr 

46/II/2014).  

 

Ad 8. Zarząd nie podjął decyzji w sprawie zorganizowania spotkania kończącego sezon z udziałem 

najlepszych zawodników bieżącego sezonu, najaktywniejszych działaczy i organizatorów imprez 

petanque. Obecni uznali, że pomysł jest dobry, inicjatywa pożyteczna, jednak o ostatecznej decyzji 

w tej sprawie musi zdecydować stan finansów federacji na zakończenie sezonu. 

 

Ad 9. Prezes poinformował, że nadeszła zgoda polskiego tłumacza najpopularniejszego podręcznika 

nauki gry w petanque do publikacji przez PFP.  Podręcznik został napisany  w latach 

osiemdziesiatych poprzedniego stulecia przez francuskich trenerów, w celu podniesienia poziomu 

umiejętności graczy z całego świata.   

Obecny stan przygotowań do tego wydania obejmuje przygotowanie tekstu, trzeba jednak jeszcze 

popracować nad terminami oraz warstwą ilustracyjną.               

       

                                                                                                  Prezes PFP 

                                                                                               Jan Neugebauer  

 


