
PROTOKÓŁ Nr 11/II/2016 
z posiedzenia Zarządu 

Polskiej Federacji Petanque – Związek Sportowy 

odbytego na Skypie w dniu 19.05.2016 roku 

 
W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Marek Munikowski – Prezes PFP; 

2. Tomasz Lipczyński – Wiceprezes PFP; 

3. Piotr Matczuk – Sekretarz PFP; 

4. Karol Szulc – Skarbnik PFP; 

5. Marek Markiewicz – członek Zarządu PFP; 

6. Łukasz Onoszko – członek Zarządu PFP; 

7. Michał Wolak – członek Zarządu PFP; 

 

Porządek obrad: 

1. Centrope Cup Polska we Wrocławiu 

2. Odpowiedź na pytanie Myślenickiego Klubu Petanque w sprawie możliwości dofinan-

sowania MPM, MPK i MPJ w Krakowie 

3. Wniosek do Ministerstwa o przyznanie statusu Polskiego Związku Sportowego (ko-

nieczność bądź nie realizacji umowy z Kancelarią Prawną) 

4. Wydatki związane z obsługą imprezy organizowanej przez Ambasadę Francji. 

5. Odpowiedź na zaproszenia z Francji (Andrezieux-Butheon i Sedan) 

6. Sprawy różne 

- wizyta w MSiT ad Programu Kadra TWG 2017 

- poprawienie relacji z Ljubljany o brakującą informację dotyczącą finansowania ścisłej ka-

dry Polski ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w przyszłości wypełnianie tego 

obowiązku w każdej informacji na temat imprez objętych programem. 

 

 Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu przedstawiając program posiedzenia. 

 

Ad. 1. 

Z uwagi na brak sygnałów ze strony pracowników Hali Stulecia oraz zbliżającego się 

terminu turnieju Centrope Cup Polska Zarząd PFP zaczął poważnie rozważać możliwość 

zmiany lokalizacji turnieju z planowanego terenu Pergoli przy Hali Stulecia na Park 

Południowy lub bulodrom na osiedlu Kozanów. 

Piotr Matczuk przypomniał i potwierdził, że klub Petanka Wrocław wciąż 

ma zarezerwowaną możliwość zajęcia Parku Południowego w terminie rozgrywania turnieju. 

Marek Munikowski zobligował się do kontaktu z przedstawicielem Hali Stulecia 

i do poniedziałku tj 23 maja 2016 r. uzyskać jednoznaczną odpowiedź co do zapewnień 

możliwości i warunków organizacji turnieju na terenie Pergoli. 

W przypadku braku sygnału ze strony Hali, Zarząd zdecydował się na przeniesienie 

organizacji turnieju do Parku Południowego. 

 

 

Ad. 2. 

Pomimo, że wiadomość Myślenickiego Klubu Petanque w sprawie warunkowania 

organizacji turnieju MPM, MPK i MPJ w Krakowie od uzyskania dofinansowania ze strony 

PFP ma zdaniem niektórych członków Zarządu negatywny wydźwięk Zarząd przewiduje 

możliwość dofinansowania zarówno organizacji MPM, MPK i MPJ jak i Centrope Cup Polska. 



Kwestię możliwości i wysokości takiego dofinansowania Zarząd przedyskutuje 

po przeanalizowaniu sytuacji finansowej PFP. 

 

Ad. 3. 

Zarząd postanowił przeanalizować możliwość odstąpienia od umowy z Kancelarią 

Radcy Prawnego, który miał doprowadzić do utworzenia Polskiego Związku Sportowego. 

Decyzję o dalszych krokach podejmie po uzyskaniu niezależnych opinii na temat umowy, na 

najbliższych spotkaniach Zarządu. 

 

 

Ad. 4. 

Członkowie Zarządu przedyskutowali koszty związane z udziałem w obchodach dni 

otwartych Ambasady Francji. Większość tych kosztów wziął na siebie klub UPKS „Bula” 

Kolonka Łódź, który zorganizował stoisko petanque i poprowadził zajęcia na tej imprezie. 

PFP pokryła jedynie wydatek wykonania butonów, które były rozdawane podczas tego 

wydarzenia. Członkowie Zarządu ustalili, że nie ma konieczności zatwierdzania tego wydatku 

uchwałą. 

 

 

Ad. 5. 

W tym punkcie posiedzenia członkowie Zarządu rozmawiali o możliwości wysłania do 

Andrezieux-Butheon składu stanowiącego reprezentację kraju (zgodnie z sugestią Macieja 

Żłobińskiego przekazującego zaproszenie organizatora i możliwość skorzystania z tego 

zaproszenia) oraz ewentualnego sfinansowania przejazdu dla tych graczy. Na propozycję 

składu reprezentantów gotowych wziąć udział w tym wyjeździe Zarząd będzie oczekiwał od 

Selekcjonera-trenera Kadry Mężczyzn. 

Skład drużyny mającej skorzystać z zaproszenia do Sedan ma również zostać podany 

przez selekcjonera Kadry, który ma również ustalić składy na odbywający się w tym samym 

terminie turniej Cetrope Cup Austria odbywający się w Ilmitz. 

 

 

Ad. 6. 

Na koniec posiedzenia Marek Munikowski i Tomasz Lipczyński przedstawili relację 

z wizyty w Ministerstwie Sportu i Turystyki, którą odbyli w towarzystwie Jana Neugebauera, a 

która dotyczyła zmian w projekcie finansowania pn. „Program wspierania sportów 

nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we 

współzawodnictwie międzynarodowym w 2016 roku, w tym do „The World Games 2017”” 

wynikających ze zmian Zarządu PFP, selekcjonera, składu kadry i harmonogramu imprez 

objętych finansowaniem. 

Ponadto Marek Munikowski zwrócił uwagę na konieczność spełnienia warunków 

programu polegających na informowaniu w relacjach i sprawozdaniach z imprez jak i na 

samych imprezach o źródle ich finansowania.  

 

 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

 

 

 

Sekretarz         Prezes Zarządu 

 

        Piotr Matczuk      Marek Munikowski 

 


