
Protokół nr 6/2015 

z posiedzenia 

Zarządu Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowego 

Spotkanie na skype w dniu 05.03.2015 roku 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Jan Neugebauer – prezes zarządu 

2. Bogusław Biel – w-ce prezes zarządu 

3. Piotr Milicki - skarbnik 

4. Stefan Bartkowiak - rzecznik prasowy 

5. Grzegorz Kurowski - selekcjoner kadry  

6. Marcin Rutkowski – członek zarządu 

7. Kamil Orpel – komisja rewizyjna 

8. Michał Wolak – członek zarządu 

9. Karol Solecki - sekretarz 

 

 Wobec obecności sześciu członków Zarządu stwierdzono kworum. 

 

Porządek spotkania: 

 

1. Przyjecie rezygnacji Davida Nourauda oraz dokooptowanie nowego członka Zarządu   

2. Podział ról w nowym zarządzie. 

3. Plan finansowy na 2015 

4. Regulamin zmiany barw klubowych. 

5. Zmiana w regulaminach rozgrywek mistrzowskich (strefy) 

6. Sprawy bieżące. 

 

AD 1.  

Zarząd przyjął do wiadomości oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Zarządu 

dotychczasowego wiceprezesa PFP-ZS Davida Nourauda, złożone na ręce Prezesa w dniu 

dzisiejszym.  

W tej sytuacji zarząd postawił uzupełnić skład o kol. Marcina Wolaka. Decyzja o dołączeniu 

nowego członka została podjęta jednogłośnie.  (uchwała nr 8/2015) 

 

Ad 2.   

Zarząd dokonał podziału ról w obecnym zarządzie.  Uzgodniono zmianę na stanowisku 

Sekretarza, przekazując jego obowiązki Karolowi Soleckiemu.  Bogusław Biel został 

wiceprezesem Zarządu, natomiast pozostali nowi członkowie otrzymali obowiązki w 

zakresach: 

- Michał Wolak – nadzór nad rozgrywkami, praca z koordynatorami stref; 

- Aurelia Libecka – nadzór nad wykonaniem i rozliczeniem projektów;       

 Nie udało się uzgodnić zakresu obowiązków dla Marcina Rutkowskiego.  Zainteresowany 

wstrzymał się z przyjęciem odpowiedzialności za przygotowanie i prowadzenie szkoleń 

instruktorskich i sędziowskich.  Stanowisko Zarządu w tej sprawie znajduje sie w uchwale (nr 

9/2015.) 

 

 



Ad 3.  

Zarząd przedstawił plan finansowy na rok 2015. W toku dyskusji na zadawane pytania przez 

uczestników odpowiedzi udzielali członkowie Zarządu Jan Neugebauer, Bogusław Biel. W 

kwestiach merytorycznych zabrał  również głos Kamil Orpel. Po zakończeniu dyskusji zarząd 

przeszedł do głosowania: 

 

Zarząd większością 5 głosów ZA , przy jednym WSTRZYMUJĄCYM SIĘ (Marcin Rutkowski )  , 

przyjął plan finansowy na rok 2015. (uchwała nr 10/2015) 

 

 

 

Ad 4. 

 W tym punkcie główne kwestie nad jakimi dyskutowano: 

- to brak możliwości zmiany barw klubowych przez zawodników, którzy nie „rozliczyli się” się 

z poprzednim klubem od strony finansowej, sprzętowej itp…. 

- czemu ma służyć możliwość wypożyczenia zawodnika w trakcie trwającego sezonu?  

Rozważano korzyści płynące z faktu możliwości wypożyczenia zawodnika jak i wady tego 

rozwiązania. 

W toku dyskusji, przedstawianych argumentów przez prawie wszystkich uczestników 

zebrania zarząd doszedł do wniosku , że głosowanie nad tym punktem odbędzie się na 

kolejnych posiedzeniach zarządu  po głębszej analizie regulaminu obowiązującego i 

proponowanych obecnie zmianach.  

 

Ad 5. 

Ten punkt dotyczący zmiany w regulaminach rozgrywek,  wyraźnie ożywił dyskusję. 

Swoje argumenty przedstawiali kolejno uczestnicy posiedzenia. Główną osią dyskusji była 

możliwość zostania przy siedmiorundowym tzw. systemie szwajcarskim , jego zaletach jak 

np. możliwość rozgrywania większej ilości pojedynków przez juniorów  z seniorami co 

prowadzi do podwyższenia ich poziomu sportowego, (tego argumentu użył selekcjoner kadry 

Grzegorz Kurowski), czy zostania przy obecnie przyjętym nowym regulaminie, który mówi o 3 

rundach szwajcara i play-off dla wszystkich. Większość uczestników posiedzenia uznała ten 

drugi za bardziej sprawiedliwy, ponieważ zwycięzcę wyłania „pojedynek na boisku” , a nie 

punktacja systemu szwajcarskiego. Po około dwugodzinnej dyskusji uznano, że zarówno 

jeden jak i drugi system ma swoje zalety i  wady po czym zarząd przeszedł do głosowania. 

 

Na zadanie pytanie: 

 

„Czy pozostajemy przy propozycjach Zarządu wprowadzonych w nowych regulaminach?” 

 

 zarząd głosował: 

 

4 głosy  ZA, przy dwóch głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (Bogusław Biel, Marcin Rutkowski), 

 

 W ten sposób Zarząd wypełnił zalecenie Kongresu Delegatów, który również wypowiedział 

sie w tej sprawie.  

 

 



 

Ad 6.  

W tym punkcie została przeprowadzona symulacja Programu Komputerowego, który już 

można „pobrać” ze strony PFP z zakładki PRO dotyczącego prowadzenia turniejów. 

Uczestnicy przedstawiali swoje spostrzeżenia, uwagi itp. Wspólnie uznano, że program 

znacznie ułatwi przeprowadzanie turniejów począwszy od szczebla „podwórkowego” do 

najważniejszych i najbardziej prestiżowych turniejów. 

 

Poproszono również o przesyłanie wszelkich uwag do programu do kol. Bogusława Biela lub 

ewentualnie Stefana Bartkowiaka. 

 

Na tym punkcie posiedzenie zakończono. 

 

 

 

               Sekretarz                                                                              Prezes PFP 

 

             Karol Solecki                                                                        Jan Neugebauer 

 

 
 
            


