
PROTOKÓŁ Nr 1/II/2016 
z posiedzenia Zarządu 

Polskiej Federacji Petanque – Związek Sportowy
odbytego na skypie w dniu 10.03.2016 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Marek Munikowski – Prezes Zarządu;
2. Tomasz Lipczyński;
3. Marek Markiewicz;
4. Piotr Matczuk;
5. Łukasz Onoszko;
6. Karol  Szulc;
7. Michał Wolak;

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie zasad współpracy i funkcjonowania Zarządu PFP;
2. Ukonstytuowanie się Zarządu PFP;
3. Formalności związane z rejestracją zmian w KRS;
4. Aktualizacja strony internetowej PFP;
5. Zmiany w regulaminach rozgrywek PFP;
6. Temat selekcjonerów kadry żeńskiej i męskiej;
7. Temat Kolegium Sędziów;
8. Sprawy różne;

Ad 1.  Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu przedstawiając kierunki
działania Zarządu oraz sposób i formę komunikowania się członków Zarządu.
Ustalono,  że  w  początkowym  okresie  działania  Zarządu  potrzebne  są  co
tygodniowe posiedzenia Zarządu.

Ad. 2. Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:

1. Marek Munikowski – Prezes Zarządu;
2. Tomasz Lipczyński – Wiceprezes Zarządu;
3. Piotr Matczuk – Sekretarz Zarządu;
4. Karol Szulc – Skarbnik Zarządu;
5. Marek Markiewicz -  Członek Zarządu;
6. Łukasz Onoszko – Członek Zarządu;
7. Michał Wolak – Członek Zarządu;

Ustalono,  że  zakresy  działania  i  odpowiedzialności  poszczególnych  członków
Zarządu zostaną rozdzielone na kolejnym posiedzeniu.



Ad. 3. Prezes poinformował, że w zasadzie wszystkie dokumenty potrzebne do
przeprowadzenia  zmian w Krajowym Rejestrze  Sądowym są  przygotowane i
zostaną  złożone  w  Sądzie  w  dniu  11  marca  2016  roku  przez  Prezesa  i
Wiceprezesa Zarządu.

Ad. 4. Zarząd doszedł do wniosku, że prace nad modernizacją nowej strony PFP
są  tak  zaawansowane,  że  należy  ten  temat  doprowadzić  do  końca.  Zarząd
postanowił również, że na następne posiedzenie zostanie zaproszony kol. Stefan
Bartkowiak jako przedstawiciel firmy dokonującej modernizacji strony w celu
przekazania Zarządowi informacji o zmianach dokonanych w porównaniu do
obecnie funkcjonującej strony PFP.

Ad. 5.  W tym punkcie posiedzenia członkowie Zarządu przeprowadzili  długą
dyskusję  na  temat  zmian  w  sposobie  rozgrywania  zawodów  mistrzowskich.
Każdy z członków Zarządu przedstawił swoja propozycję rozgrywania tychże
mistrzostw.  Zarząd  postanowił  przygotować  propozycję  zmian  rozgrywek  i
przedstawić  je  do  konsultacji.  Forma  konsultacji  na  profilu  zamkniętym
„konwent  seniorów”  na  który  zostaną  zaproszeni  przedstawiciele  wszystkich
klubów zrzeszonych w PFP.

Rozmawiano również o sposobie wyłanianiu reprezentacji na TWG, które
odbędzie  się  w  roku  2017  we  Wrocławiu.  Zarząd  doszedł  do  wniosku  że
obowiązujący regulamin dotyczący tego tematu nie jest precyzyjny i należy go
przeredagować.  Należy jednak przy prowadzeniu rankingu do tych zawodów
zaliczyć wyniki uzyskane przez zawodników w roku 2015.
 
Ad.  6.  W tym punkcie  posiedzenia  Zarząd przeprowadził  dyskusję  na temat
funkcjonowania kadry mężczyzn i kobiet. Stosowne uchwały Zarząd podejmie
po odpowiednich konsultacjach z dotychczasowymi selekcjonerami Kadry.

Ad. 7. Członek Zarządu Karol Szulc zrelacjonował rozmowę przeprowadzoną z
dotychczasowym Przewodniczącym Kolegium Sędziów Maciejem Ziółkowskim,
który przedstawił  swoją wizję działania Kolegium Sędziów. Członek Zarządu
Karol Szulc przeprowadził również rozmowy z Urszulą Klimaszewską i Piotrem
Longoszem, którzy wyrazili wstępną chęć pracy w nowo powołanym Kolegium
Sędziów.
Temat ten powróci na następnym posiedzeniu Zarządu.      

Ad.  8.  W tym punkcie  posiedzenia dyskutowano między innymi o powołaniu
Konwentu  Seniorów,  który  miałby  działać  na  profilu  Facebook  jako  grupa
zamknięta do której byli by zapraszani przedstawiciele poszczególnych klubów.

Wiceprezes Tomasz Lipczyński przeczytał maila jakiego otrzymał od kol.
Przemysława Kaźmierskiego z Łużyckiego Towarzystwa Miłośników Petanque
w sprawie pomocy w postaci udzielenia zwolnienia ze składki na PFP w roku
2016.



Zarząd  zobowiązał  Wiceprezesa  Tomasza  Lipczyńskiego  do
przeprowadzeni rozmowy telefonicznej z kol.  Kaźmierskim i  zaproponowaniu
mu  komunikatu  Zarządu  o  udzielenie  wsparcia  klubowi  przez  dobrowolne
wpłaty  na  konto  podane  przez  klub.  Zarząd  ze  swej  strony  na  kolejnym
posiedzeniu rozpatrzy możliwość zwolnienia klubu ze składki na PFP w roku
2016.

Na tym pierwsze posiedzenie nowego Zarządu zakończono.

                    Sekretarz                                              Prezes Zarządu

                 Piotr Matczuk                                       Marek Munikowski


