
Protokół nr 5/2015 

z posiedzenia 

Zarządu Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowego 
spotkanie na skype w dniu  24  lutego 2015 r. 

 
W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Bogusław Biel 
2. Jan Neugebauer 
3. Piotr Milicki  
4. Grzegorz Kurowski - selekcjoner  kadry (12 lutego)    
5. Karol Solecki - gość  
6. Michał Wolak - gość 

Porządek obrad. 
   1. Omówienie przygotowań do Kongresu Delegatów PFP. 

a. tematyka 
b. dokumenty 
c. goście 

   2. Lista podziękowań. 

   3. Nasze kandydatury  do Zarządu PFP. 

Wobec obecności trzech członków Zarządu stwierdzono kworum.  

Ad.1   

Zebrani zapoznali sie ze stanem przygotowań do kongresu.  O przygotowaniach w Soplicowie 
opowiedział Piotr Milicki, który wraz ze  Stefanem Bartkowiakiem przygotowują pobyt delegatów. 
Zarząd otrzymał zapewnienie o kompletnym zabezpieczeniu sprzętowym.  Zarząd przyjął informację 
Prezesa o proponowanym Przewodniczącym Obrad.  Uzgodniono kandydaturę Mariusza Stawickiego, 
który przewodniczył już Kongresom Delegatów w latach poprzednich.  Mariusz Stawicki (KP 
„Ciechan”) wyraził zgodę na kandydowanie i ewentualne prowadzenie obrad.  

  ad 1. a. 

Zebrani potwierdzili znajomość dwudniowego programu. Nie wniesiono uwag.  Poszczególne tematy, 
proponowane na kongres są pochodną rocznej pracy Zarządu.  Poza programem formalnym 
przewiduje się:  

a. uchwalenie projektu statutu Polskiego Związku Sportowego Petanque, przy konsultacjnym 
udziale przedstawicieli Kancelarii Prawnej mec. Tomasza Dauermana z Wrocławia; 

b. prezentację programu komputerowego przez eksperta z firmy „Intermedia” ze Śremu; 
c. omówienie zasad pracy polskiej kadry narodowej; 
d. omówienie nowego systemu rozgrywek; 

  ad 1. b. 

W programie kongresu znalazło sie uchwalenie Regulaminu Dyscyplinarnego oraz wyżej 
wspomnianego projektu statutu PZS.  
Regulamin Dyscyplinarny obowiązuje jako prowizorium przygotowane przez Komisję Odwoławczą w 
czerwcu 2014 r.  Zgodnie z uchwała KD 2014, RD powinien zostać uchwalony podczas zbliżającego się 
KD 2015. Istnieje konieczność dokonania niewielkich zmian w tym tekście, wynikających ze zmian w 
regulaminach rozgrywek PFP.  



Konieczność uchwalenia  projektu statutu Polskiego Związku Sportowego Petanque powstała ze 
względu na przygotowywanie wniosku o rejestracje takiego związku, który Zarząd PFP chciałby złożyć 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki.  Zarząd proponuje poddanie pod głosowanie Kongresu Delegatów 
decyzji akceptującej podjęcie tych kroków oraz w następnej kolejności uchwalenie treści dokumentu.   

  ad  1. c. 
Prezes wystosował zaproszenia i otrzymał zapewnienia o udziale w pracach KD 2015 od Pana 
Mecenasa Macieja Brody z Wrocławia, który przygotował projekt statutu Polskiego Związku 
Sportowego Petanque oraz od Pana Łukasza Czekały,  współwłaściciela firmy „Intermedia” ze Śremu, 
odpowiedzialnego za przygotowanie i wdrożenie programu komputerowego obsługującego PFP.  
 
Ad 2. 
Omówiono proponowana wcześniej listę osób, którym  Zarząd chciałby w imieniu PFP podziękować 
za wysiłki podejmowane w roku 2014 na rzecz rozwoju polskiego sportu kulowego.  
Listy zostaną wydrukowane, zgodnie z przedłożonymi przez Prezesa tekstami, w drukarni śremskiej, 
stale współpracującej z PFP.  
Lista tych osób obejmuje następujące nazwiska: 
1. Tadeusz Obuchowski  - działacz i trener< Jedlina Zdrój  
2. Leszek Orpel – Burmistrz Miasta Jedlina Zdrój 
3. Maria Krawiec – Wójt Gminy Lisków 
4. Rafał Kilian – działacz i twórca cyklu „Norko Cup” 
5. Stefan Bartkowiak – popularyzator petanque, działacz i publicysta  
6. Romuald Ratajczak – prezes  klubu „Leszczynko” z Leszna, działacz i popularyzator petanque 
7. Grzegorz Kurowski – prezes klubu myślenickiego,  odpowiedzialny za koncepcję szkolenia w PFP 
 
Ad 3.  
Zarząd widząc potrzebę uzupełnienia swojego składu, zwrócił się do działaczy klubowych o zgłoszenie 
swoich kandydatur.  KP „Ciechan” zaproponował kol. Michała Wolaka, KSP „Jedlina” kol. Aurelię 
Libecką. Z własną inicjatywą w tej sprawie wystąpił Prezes proponując kol. Karola Soleckiego z GSP 
„Gdańskie Boule”.  Członkowie Zarządu zaakceptowali te kandydatury, umawiając sie na ich 
zaproponowanie w trakcie obrad KD 2015.  
 
Na tym posiedzenie zakończono 
 
                                                                                                               
                                                                                                                   Prezes PFP 

                                                                                                              Jan Neugebauer             

   
        

 

 
 


