
Protokół nr 3/2015 

z posiedzenia 

Zarządu Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowego 

spotkanie na skype w dniu 5 lutego 2015 r. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Bogusław Biel 

2. Jan Neugebauer 

3. Piotr Milicki 

4. Stefan Bartkowiak - rzecznik prasowy 

5. Grzegorz Kurowski - selekcjoner  kadry    

6. Karol Solecki - gość  

Wobec obecności trzech członków Zarządu stwierdzono kworum. 

Porządek spotkania: 

1. Przyjęcie rezygnacji  Piotra  Błasiaka z funkcji  selekcjonera kadry kobiet. 

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych szczecińskiego klubu  „Petanque Szczecin”. 

3. Uchwalenie zmiany statusu turniejów w Boszkowie.  

4. Omówienie założeń planu finansowego na rok 2015. 

5. Omówienie projektu regulaminu kadry. 

6. Omówienie możliwości zawierania porozumień z gospodarzami  spotkań szkoleniowych i 

konsultacyjnych kadry. 

7. Wstępne omówienie zakresu sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2014.      

Ad  1.  

Zarząd ze zrozumieniem przyjął rezygnację kol. Piotra Błasiaka z prowadzenia kadry kobiet PFP.   

Rezygnacja złożona osobiście przez kol. Błasiaka w rozmowie z Prezesem została umotywowana 

ilością zajęć zawodowych i intensywnością prowadzonych prac naukowych.  

Ad 2. 

Zarząd po analizie przesłanych dokumentów zaakceptował przyjecie w poczet członków zwyczajnych 

PFP klubu „Petanque Szczecin” z siedzibą w Szczecinie.   Stanowisko swoje zawarł  w uchwale nr 

4/2015 przyjętej jednogłośnie. Z satysfakcja witamy nowy klub w naszym gronie i składamy 

działaczom tego klubu skutecznej realizacji założonego programu. 

 

Ad 3.  

Zarząd zaakceptował prośbę Prezesa Klubu Petanque „Leszczynko” kol. Romualda Ratajczaka o 

zmianę statusu turniejów halowych w Boszkowie,  z  turniejów o randze Pucharu Polski na turnieje 

rankingowe.  Zmiana wymuszona jest ważnymi dla klubu z Leszna powodami organizacyjnymi.  

Ad 4.      

Omówiono założenia planu finansowego na rok 2015.  

Wśród nich są: 

1. zwiększenie kwot przeznaczonych na obsługę sędziowską; 

2. zróżnicowanie dofinansowań do wyjazdów naszych reprezentantów; 

3. ograniczenie ilości uchwalanych dotacji wyjazdowych;  

4. zwiększenie kwoty przeznaczonej na promocję; 



5. przeznaczenie środków na przeprowadzenie szkoleń instruktorskich;  

Ad 5. 

Wstępnie przeanalizowano Regulamin Kadry i Reprezentacji, przygotowany przez kol. Grzegorza 

Kurowskiego.  Tekst  tego regulaminu powinien zostać włączony do pakietu regulaminów, które będą 

prezentowane w trakcie Kongresu Delegatów.  

Postanowiono wrócić do sprawy ponownie pod koniec lutego 2015r. 

Ad 6.    

Zarząd uznał za słuszną ideę zawierania porozumień  z władzami ośrodków, w których posiadaniu 

znajdują się obiekty hotelowe i sportowe przydatne do szkolenia zawodników petanque. 

Porozumienia takie powinny wpływać korzystnie na relacje organizacyjne i finansowe pomiędzy 

kierownictwami  grup szkoleniowych,  a właścicielami infrastruktury.  

Ad 7.     

W trakcie spotkania Jan Neugebauer przedstawił założenia do sprawozdania z działalności Zarządu 

PFP w okresie sprawozdawczym.   

Sprawozdanie powinno objąć poniższą listę zagadnień tematycznych: 

1. zebrania  Zarządu; 

2. podjęte uchwały; 

3. podjęte inicjatywy;  

4. polityka finansowa; 

5. konkursy; 

6. turnieje PFP; 

7. turnieje klubowe; 

8. działalność szkoleniowa; 

9. działalność komisji; 

10. zmiany organizacyjne;  

11. promocja;  

12. The World Games 2017; 

13. udział w gremiach międzynarodowych; 

14. regulaminy;   

15. zawody mistrzowskie za granicą; 

Zebrani nie wnieśli uwag  do tego zestawienia.  

 

 

     

  

 


