
Protokół nr 13/2015 

z posiedzenia 

Zarządu Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowego 

Spotkanie na skype w dniu 22.04.2015 roku 
 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Jan Neugebauer – prezes zarządu 

2. Bogusław Biel – w-ce prezes zarządu 

3. Piotr Milicki - skarbnik 
4. Karol Solecki – sekretarz 
5. Aurelia Libecka – członek zarządu 
6. Michał Wolak – członek zarządu 

7. Marcin Rutkowski – członek zarządu 

 
 

Wobec  obecności  siedmiu  członków Zarządu stwierdzono kworum. 

 

Porządek spotkania: 

 

1. Wniosek do MSiT. 

2. Zwroty kosztów przejazdów. 

3. Zmiany w programie „Petanque PRO”. 

4. Turniej Ranking +. 

5. Powołanie „szerokiej kadry zawodników”. 

6. Regulamin kadry. 

7. Sprawy bieżące. 

 

AD 1.  W tym punkcie Prezes Jan Neugebauer szczegółowo omówił poprawiony wniosek, 

„Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania 

zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym w tym do The World 

Games 2017”, który zostanie ponownie złożony do MSiT.  Wniosek został poddany 

głosowaniu. 

 

Zarząd jednogłośnie przyjął proponowaną treść wniosku, który ma być złożony do MSiT. 

 

( uchwała nr 18/2015 ) 

 

 

 

Ad 2.  Prezes PFP – ZS zaproponował zmiany w kwocie zwrotu „kilometrówki” za przejazdy. 

Została zaproponowana kwota 50 groszy/kilometr. 

Propozycja została poddana pod głosowanie. 

 

Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowaną zmianę. 

 

( uchwała nr 19/2015 ) 

 



AD 3. Zarząd w tym punkcie przedyskutował potrzebę rozszerzenia funkcjonalności 

programu do prowadzenia turniejów Petanque PRO. W obecnej wersji nie było możliwości w 

rozgrywkach granym w systemie play off , dogrania turnieju o każde miejsce dla drużyn , 

które przegrały w fazie play off. Firma, która pisała obecny program przedstawi ofertę na 

dopisanie nowej funkcji. Propozycja zostanie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu 

zarządu. 

 

AD 4. W tym punkcie zostały zaproponowane turnieje, które mają mieć status Ranking +. 

Jednak na posiedzeniu nie udało się uchwalić owych turniejów, ponieważ system Petanque 

PRO w obecnej wersji nie uwzględnia przyznawania wyższej punktacji dla turniejów Ranking 

+. Dodanie takiej funkcji zostanie w najbliższym czasie zrealizowane przez firmę wykonującą 

program. Jeżeli program już będzie miał tą funkcję na kolejnych posiedzeniach zarządu 

zostaną wskazane turnieje , które zostaną objęte „Rankingiem +”. 

 

AD 5. Z racji tego , że w posiedzeniu zarządu nie mógł uczestniczyć selekcjoner kadry 

Grzegorz Kurowski dyskusja nad powołaniem szerokiej kadry została przełożona na kolejne 

posiedzenie. 

 

Ad 6. Komisja Regulaminowa nie zakończyła jeszcze prac nad przygotowaniem Regulaminu 

Kadry, wobec czego została przedstawiona inna wersja Regulaminu Kadry, którą Prezes PFP-

ZS przesłał drogą mailową do uczestników zebrania. Po zapoznaniu się z treścią przesłanej 

wersji i „burzliwej” dyskusji została ona poddana pod głosowanie. 

 

Wobec 5 głosów ZA, 1 głosowi Przeciw, jednemu głosowi Wstrzymującemu się Regulamin 

Kadry został uchwalony. 

 

( uchwała nr 20/2015 ) 

 

 

AD 7. W tym punkcie został przeanalizowany Regulamin PFP – ZS. 

Po analizie została zaproponowana zmiana rozpisywania „cyfrowego” poszczególnych 

pojedynków na wersję graficzną , która będzie załącznikiem do regulaminu. Ta zmiana 

znacznie ułatwi sprawne przeprowadzenie turnieju. 

 

( uchwała nr 21/2015). 

 

Na tym punkcie posiedzenie zakończono. 
 

 

 

 

               Sekretarz                                                                              Prezes PFP 

 

             Karol Solecki                                                                        Jan Neugebauer 


