
Protokół nr 1/2015 

z posiedzenia Zarządu Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowego 
spotkanie na skype w dniu 16 stycznia   2015 r. 

W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Bogusław Biel 

2. Piotr Milicki  

3. Jan Neugebauer 

4. Stefan Bartkowiak  jako Rzecznik Prasowy PFP 
5. Grzegorz  Kurowski  - trener 
6. Karol Solecki - gość  

Wobec obecności trzech członków Zarządu stwierdzono kworum. 

Porządek spotkania:  

1. Kongres Polskiej Federacji Petanque – data i miejsce. 
a. tematy na kongres; 
b. przygotowanie dokumentów na kongres; 

2. Udział w konkursach.  
3. Mistrzostwa Świata  Singlistów i kongres FIPJP. 
4. Regulaminy PFP. 
5. Uzupełnienia do kalendarza imprez PFP.  

Ad 1. Zebrani zapoznali się z informacja Piotra Milickiego na temat miejsca kongresu oraz przyjęli propozycje 
Bogusława Biela dotyczącą terminu.   
W  efekcie ustalono, że kongres odbędzie się w Soplicowie, w gminie Krzywiń, nieopodal Śremu.  Ze względu na 
ilość i wagę zmian proponowanych przez  Zarząd PFP, jak również ze względu na objętość tych zmian, Zarząd 
uznał, że konieczne jest spotkanie dwudniowe.  Koszty ponoszone przez delegatów to 100 zł w przypadku tych, 
którzy zechcą tam przenocować i stołować się na miejscu.  Delegaci miejscowi zdecydują o zakresie korzystania 
z usług zajazdu sami. 

wiodące tematy to; 
- wynikające ze statutu sprawozdania i głosowania nad absolutorium; 
- wybory uzupełniające do Zarządu; 
- uchwalenie wysokości składek; 
oraz 
- kategoryzacja turniejów; 
- organizacja kadry i regulamin reprezentacji; 
- ubezpieczenia; 
- program komputerowy – funkcje i uprawnienia; 
- nowe cykle rozgrywek;   

Swoje stanowisko w sprawie zwołania Kongresu Delegatów 2015 Zarząd PFP zawarł w uchwale nr 1/2015. 

 

 



Ad 2. 
Zarząd PFP podjął decyzję o udziale w konkursach organizowanych przez struktury państwowe i samorządowe 
Rzeczpospolitej Polskiej.  Dla skutecznego przygotowywania dokumentacji pozyskano do współpracy specjalistkę 
w tej dziedzinie, która  posiada piętnastoletnie doświadczenie w tej pracy.  

Porozumienie w tej sprawie przewiduje wynagrodzenie zależne od wielkości pozyskanych środków, wypłacane 
po ich przyznaniu, ze środków konkursowych  (uchwała nr 2/2015). 

Obecnie PFP  przygotowuje dwa takie wnioski.  Pierwszy dotyczy pozyskania środków na przygotowanie 
naszych reprezentacji do udziału w The World Games 2017 z Ministerstwa Sportu i Turystyki, drugi, edukacyjny 
przygotowywany jest „na półkę”, a możliwość jego realizacji widzimy we współpracy z MSiT, Ministerstwem 
Edukacji lub Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w zależności od ogłaszanych przez te instytucje 
konkursów    

Ad 3. 
W najbliższych dniach do Francji udaje się  dwoje naszych singlistów. Jak pamiętamy, na ten trudny turniej 
wyjeżdżają  Daria I Marcin Chmielowie z Dębicy. 
Opiekunem i szefem delegacji jest David Nouraud, Wiceprezes Polskiej Federacji Petanque, który równocześnie 
w naszym imieniu weźmie udział w Kongresie Międzynarodowej Federacji Petanque i Gry Prowansalskiej.  
Wyjazd został w całości przygotowany przez Davida Nouraud, a PFP finansuje jedynie przelot zawodników na 
trasie Kraków – Nicea – Kraków.  (uchwała 64/II/2014).  
 
Ad 4.  
Komisja Regulaminowa oraz Zarząd przygotowują nową wersję regulaminów dotyczących rozgrywek i turniejów.  
Nowe regulacje mają opisywać również formy rozgrywek  do tej pory nie stosowanych w oficjalnym obiegu PFP.  
Komplet nowych uregulowań powinien się ukazać przed spotkaniem kongresowym i stanowić podstawę jednej z 
dyskusji spotkania delegatów.     
 
Ad 5.   
Zarząd podjął decyzje o przyznaniu organizacji kolejnych turniejów z kalendarza PFP.  Są to: 
          1. Mistrzostwa Polski Tripletów , strefa północna  Klub Petanki Ciechan; - 16 maja,  Ciechanów; 
          2. Klubowe Mistrzostwa Polski III liga , ChTPF  - 4,5 lipca, Chojnice; 
          3. Puchar Polski Singlistów,  ŚKPP „Buler” – 12 września, Nowa Sól; 
          4. Mistrzostwa Polski w Strzale Precyzyjnym, ŚKPP „Buler”  - 13 września, Nowa Sól;      
Do obsadzenia pozostały strefowe Mistrzostwa Polski Kobiet , Mężczyzn i Juniorów w strefie dolnośląskiej 
(14.06).  (uchwała 3/2015). 
 
Na zakończenie Prezes zaprosił zebranych na kolejne posiedzenie w poniedziałek,  19 stycznia. 
 
                       Sekretarz                                                                                             Prezes      

                  Bogusław Biel                                                                                 Jan Neugebauer            

 

  

  


