
PROTOKÓŁ Nr 13/II/2016 
z posiedzenia Zarządu 

Polskiej Federacji Petanque – Związek Sportowy 

odbytego na Skypie w dniu 1.06.2016 roku 

 
W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Marek Munikowski – Prezes PFP; 

2. Tomasz Lipczyński – Wiceprezes PFP; 

3. Karol Szulc – Skarbnik PFP; 

4. Marek Markiewicz – członek Zarządu PFP; 

5. Łukasz Onoszko – członek Zarządu PFP; 

6. Michał Wolak – członek Zarządu PFP; 

 

Porządek obrad: 

1. Wniosek do MSiT o utworzenie PZS (współpraca z Kancelarią Radcy Prawnego  

Tomasza Dauerman) 

2. Centrope Cup Polska 

3. Odpowiedź PFP w sprawach organizacyjnych CC 

4. Wnioski po Mistrzostwach Polski w Strzale Precyzyjnym 

 

 

 Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu przedstawiając program posiedzenia. 

 

Ad. 1. Zarząd po dyskusji podjął decyzję o kontynuacji współpracy z Kancelarią Radcy 

Prawnego czyli o zrealizowaniu postanowień umowy zawartej przez poprzedni Zarząd PFP. 

 

Ad. 2. Kolejna debata na temat organizacji turnieju Centrope Cup Polska i jego lokalizacji na 

terenie Pergoli przy Hali Stulecia, której przedstawicielka przedstawiła ofertę cateringu, która 

przez członków Zarządu została oceniona jako nie do przyjęcia, zaowocowała decyzją 

o ostatecznych warunkach na jakie jako Federacja możemy się zgodzić. Marek Munikowski 

zobligował się przedstawić wypracowane przez Zarząd stanowisko Przedstawicielce Hali. 

 W przypadku nie przyjęcia przez właściciela terenu pod Halą ustalonych przez 

członków Zarządu warunków, turniej Centrope Cup Polska zostanie przeniesiony do Parku 

Południowego. 

 

Ad. 3. Z uwagi na upływający czas i przedstawione jedynie przez dwóch członków Zarządu 

stanowisko względem tematów dotyczących nowych członków i systemu rozgrywania turniejów 

Centrope Cup Zarząd ustalił, że pozostałe osoby będą miały czas na wypowiedzenie się w tej 

kwestii do końca tygodnia. Oficjalna odpowiedź PFP na przedstawione zagadnienia będzie 

wypadkową tych opinii, które zostaną przedstawionego w tym terminie. 

 

Ad. 4. W tym punkcie Zarząd dyskutował nad sposobem organizacji imprez mistrzowskich 

i ilości osób w niezaangażowanych z uwzględnieniem obsady sędziowskiej przy szczególnym 

zwróceniu uwagi na sędziowanie konkurencji strzału precyzyjnego. 

 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

Prezes PFP 

 

Marek Munikowski 


