
PROTOKÓŁ Nr 17/II/2016 

z posiedzenia Zarządu 

Polskiej Federacji Petanque – Związek Sportowy 

odbytego na Skype w dniu 29.06.2016r. 

 

W posiedzeniu wzięli udział: 

1. Marek Munikowski – prezes PFP 

2. Tomasz Lipczyński – wiceprezes PFP 

3. Karol Szulc – skarbnik PFP 

4. Łukasz Onoszko – członek Zarządu PFP 

5. Michał Wolak – członek Zarządu PFP 

6. Paulina Majda – członek Zarządu PFP 

Porządek obrad: 

1. Prowadzenie strony internetowej; 

2. Organizacja CC Polska; 

3. Zawiadomienie Sądu Administracyjnego w sprawie utworzenia Polskiego Związku 

Sportowego; 

4. Skład ekipy na ME Kobiet; 

5. Zakup Pucharów na Klubowe Mistrzostwa Polski; 

6. Powołanie komórki PFP do spraw kontaktów międzynarodowych; 

7. Sprawy różne; 

 

Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes PFP przedstawiając program posiedzenia. 

Ad. 1. Aby usprawnić prowadzenie strony internetowej Zarząd podjął rozmowę na temat 

dodatkowej osoby, która byłaby odpowiedzialna za to zadanie. 

Ad. 2. Prezes PFP podsumował przygotowania do CC Polska. Przedstawił planowane 

rozmieszczenie boisk. Poinformował o opłaceniu faktur oraz o pośredniku ze strony Hali 

Stulecia, z którym mają kontaktować się organizatorzy turnieju. 

Ad. 3. Marek Munikowski poinformował Zarząd o zawiadomieniu Sądu Administracyjnego 

o rozprawie dotyczącej utworzenia Polskiego Związku Sportowego, która odbędzie się 18 

sierpnia 2016 r. w Sądzie w Warszawie. Jest to odpowiedź na pozew skarżący decyzję 

Ministra Sportu o odmowie utworzenia Polskiego Związku Sportowego 

Ad. 4. Podjęto dyskusję na temat składu osobowego ekipy na Mistrzostwa Europy Kobiet, 

które odbędą się na Słowacji i roli na tym wyjeździe poszczególnych uczestników wyjazdu. 

Zarząd podtrzymuje wcześniejsze zdanie, które oparte jest na decyzji Selekcjonera Kobiet 

i postanawia nie wprowadzać zmian w ekipie na tegoroczne Mistrzostwa Europy. Osoba 

Macieja Żłobińskiego w Bratysławie będzie pełniła funkcję jedynie przedstawiciela PFP 

w roli członka zarządu CEP. 



Ad. 5. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę dotyczącą zakupu pucharów na Klubowe 

Mistrzostwa Polski (wszystkie ligi) przez PFP (Załącznik nr 1 – Uchwała Nr 28/II/2016). 

Do zakupu statuetek i medali zobowiązany został Karol Szulc.  

Ad. 6. Marek Munikowski zaproponował utworzenie komórki do spraw międzynarodowych 

i jako kandydatów do pracy  w tej komórce wskazał Martę Wojtkowską oraz Piotra Błasiaka. 

Zarząd uchwałą przyjął propozycje Prezesa (Załącznik nr 2 – Uchwała Nr 29/II/2016). 

Wszyscy członkowie byli za. Do zadań komórki należy tłumaczenie korespondencji oraz w 

razie konieczności uczestniczenie jako przedstawiciele Zarządu PFP w spotkaniach z gośćmi 

z zza granicy. 

W najbliższym czasie we współpracy z powołanymi do tej komórki osobami przygotowany 

zostanie regulamin pracy powyższej komórki. 

Ad. 7.  

1. Zarząd przeprowadził rozmowę na temat ograniczonego miejsca na skrzynkach 

mailowych, co utrudnia sprawność pracy i konieczność wyegzekwowania zwiększenia 

pamięci na to przeznaczonych u firmy obsługującej stronę PFP; 

2. Zarząd dyskutował na temat regulacji zaległych płatności dla sędziów. 

 

Na tym zebranie się zakończyło.  

 

  Protokolant             Prezes PFP 

Paulina Majda       Marek Munikowski 


