
PROTOKÓŁ Nr 16/II/2016 

z posiedzenia Zarządu 

Polskiej Federacji Petanque – Związek Sportowy 

odbytego na Skype w dniu 22.06.2016r. 

 

W posiedzeniu wzięli udział: 

1. Marek Munikowski – prezes PFP 

2. Tomasz Lipczyński – wiceprezes PFP 

3. Karol Szulc – skarbnik PFP 

4. Marek Markiewicz – członek Zarządu PFP 

5. Paulina Majda 

Porządek obrad: 

1. Funkcje i zadania poszczególnych członków Zarządu; 

2. Indywidualne Mistrzostwa Polski; 

3. Prośba o zmianę terminu i przeniesienie organizacji MPJ (ewentualnie MMP) do Żar; 

4. Dofinansowanie organizacji turnieju CC Polska i Finałów MPM, MPK, MPJ; 

5. Centrope Cup Polska; 

6. Reprezentacja Polski Kobiet na Mistrzostwa Europy; 

7. Sprawy różne; 

 

Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes PFP przedstawiając program posiedzenia. 

Ad. 1. Zarząd podjął dyskusje na temat obowiązków poszczególnych osób. Obecni 

na posiedzeniu Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę (Załącznik nr 1 - Uchwała 

Nr 25/II/2016) o dokooptowaniu Pauliny Majda. Przydzielono jej obowiązki protokolanta. 

Debatowano również o tym, kto może zająć się sprawnym prowadzeniem federacyjnej strony 

internetowej w okresach, w których nie będzie mógł tego zadania wypełniać Łukasz Onoszko. 

Ad. 2. Zdecydowano o wysłaniu maili do klubów z zapytaniem odnośnie organizacji 

turniejów strefowych Indywidualnych Mistrzostw Polski (Mistrzostwa Polski Tete a'Tete) 

oraz o przedstawieniu tego samego zapytania na Konwencie Seniorów z jednoczesną prośbą 

o informację w przypadku, gdyby wiadomość pocztą elektroniczną nie dotarła co pozwoli 

zweryfikować dane kontaktowe posiadane przez Zarząd i opublikowane na stronie PFP. 

Ad. 3. Podjęto rozmowę na temat organizacji MPJ. Ze względu na brak wolnego terminu 

zdecydowano o nie podejmowaniu zmian dotyczących miejsca i daty rozegrania MPJ 

w bieżącym roku. Zdecydowano o ewentualnym rozdzieleniu Mistrzostw Polski Juniorów 

od Mistrzostw Polski Kobiet i Mistrzostw Polski Mężczyzn w przyszłym roku.  

Ad. 4. Dyskutowano na temat dofinansowania turniejów oraz możliwości zmniejszenia 

kosztów organizacji. Zdecydowano o dofinansowaniu turniejów organizowanych przez 

Polską Federację Petanque. 



Ad. 5. Marek Munikowski przedstawił aktualną sytuację dotyczącą organizacji Centrope Cup 

Polska. Jednogłośnie podjęto uchwałę dotyczącą finansowania turnieju Centrope Cup Polska 

(Załącznik nr 2 - Uchwała Nr 26/II/2016). Wyznaczono osobę odpowiedzialną za zakup 

pucharów. 

Ad. 6. Zarząd podjął uchwałę dotyczącą Reprezentacji Kobiet na Mistrzostwa Europy 

na Słowacji (Załącznik nr 3 - Uchwała Nr 27/II/2016). 5 głosów było za, dwie osoby były 

nieobecne. 

Ad. 7.  

- Podjęto rozmowę na temat opóźnień w drukach licencji i ewentualnych konsekwencjach 

nałożonych na firmę. Zobowiązano Marka Markiewicza do przygotowania treści wystąpienia 

do firmy świadczącej PFP tą usługę; 

- Tomasz Lipczyński poruszył temat turnieju dubletów w niedzielę podczas Centrope Cup 

Polska. Zdecydowano o zakupie statuetek oraz o przekazaniu na nagrody 50% całości 

wpisowego; 

- Debatowano również na temat możliwości przedłużenia licencji w trakcie sezonu 

w uzasadnionych przypadkach. 

- Marek Munikowski przedstawił propozycję zorganizowania turnieju dla dzieci w wieku 

szkolnym w związku z Letnią Olimpiadą Młodzieży. 

 

Na tym zebranie się zakończyło.  

 

  Protokolant              Prezes PFP 

 Paulina Majda       Marek Munikowski 


