
PROTOKÓŁ Nr 12/II/2016 
z posiedzenia Zarządu 

Polskiej Federacji Petanque – Związek Sportowy 

odbytego na Skypie w dniu 25.05.2016 roku 

 
W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Marek Munikowski – Prezes PFP; 

2. Tomasz Lipczyński – Wiceprezes PFP; 

3. Łukasz Onoszko – członek Zarządu PFP; 

4. Michał Wolak – członek Zarządu PFP; 

 

 

 

Porządek obrad: 

1. Organizacja pracy Zarządu w nowej rzeczywistości. 

2. Aneks do umowy o finansowanie Kadry 

3. Organizacja CC Polska 

4. Odpowiedź na pytania od CC 

5. Kolejne uzupełnienie wniosku do KRS, 

 

 

Ad. 1. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło wspomnienie Piotra, po czym członkowie Zarządu 

dyskutowali nad sposobem funkcjonowania bez Piotra i ewentualną potrzebą/koniecznością 

kooptacji członka Zarządu. Zarząd zgodnie doszedł do wniosku, że ewentualne powołanie 

kolejnego członka z listy kolejnych kandydatów nastąpi jeśli będzie wiązało się to z przejęciem 

obowiązków wykonywanych przez Piotra. 

W innym przypadku Zarząd rozważał możliwość skorzystania z pomocy osoby, która 

nie będąc członkiem Zarządu brałaby udział w posiedzeniach Zarządu i pełniła funkcję 

Protokolanta. 

 

 

Ad. 2. 

Marek Munikowski poinformował, że w związku z kompletowaniem treści 

merytorycznych i uzupełnianiem formularzy mających stanowić dokumentację do aneksu 

umowy o finansowanie Kadry na TWG2017 oraz faktem, że potrwa to jeszcze przynajmniej 

parę dni, kolejnego dnia czyli 26.05.2016 r. wyśle wyprzedzająco do MSiT pismo informujące o 

zmianach Zarządu PFP oraz osób odpowiedzialnych za realizację Programu. 

 

 

Ad. 3. 

Zarząd zapoznał się z przedstawionym przez Przedstawicielkę Hali Stulecia projektem 

umowy i warunkami dotyczącymi organizacji turnieju na terenie Pergoli przy Hali Stulecia. 

Sam fakt przesłania propozycji umowy został przyjęty jako zapewnienie możliwości organizacji 

turnieju na terenie należącym do Hali jednak niejasna pozostaje sytuacja cateringu, którego 

oferta wydaje się członkom Zarządu bardzo niekorzystna w porównaniu z innymi dostępnymi 

na rynku. 

Ostateczna decyzja o organizacji CC Polska na Pergoli zapadnie po ustaleniu warunków 

cateringu. 

 

 

 



Ad. 4. 

Do PFP wpłynęło zapytanie odnośnie systemów rozgrywania cyklu turniejów Centrope 

Cup, poszerzenia członków CC o Niemcy i Chorwację oraz terminów turniejów na rok 2017. Z 

uwagi na prośbę o odpowiedź do 7 czerwca 2016 r członkowie Zarządu zobligowali się w tym 

tygodniu przedstawić własne stanowiska na temat wymienionych w zapytaniu tematów. 

 

 

Ad. 5. 

W tym punkcie posiedzenia Marek Munikowski przedstawił kolejny problem dotyczący 

wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po uzupełnieniu wniosku o zmiany zapisów w KRS 

odnośnie członków Komisji Rewizyjnej Sąd wystąpił o przedstawienie kopii dowodów 

osobistych członków Komisji. 

Marek Munikowski ostrzega, że złożenie kopii dowodów może nie rozwiązać problemu 

ponieważ istnieje niezgodność/rozbieżność pomiędzy brzmieniem nazwiska jednego z członków 

Komisji Rewizyjnej w dokumentach z obrad Kongresu Delegatów (Protokół obrad Walnego 

Zgromadzenie członków PFP oraz Uchwała KD/2016/17 o wyborze członków Komisji 

Rewizyjnej) a dowodem osobistym. 

 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

 

 

 

          Prezes Zarządu 

 

        Marek Munikowski 


