
PROTOKÓŁ Nr 2/II/2016 

z posiedzenia Zarządu 

Polskiej Federacji Petanque – Związek Sportowy 

odbytego na skypie w dniu 16.03.2016 roku 

 
W posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Marek Munikowski – Prezes Zarządu; 

2. Tomasz Lipczyński – Wiceprezes Zarządy; 

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; 

8. Stefan Bartkowiak – gość zaproszony do przedstawienia tematu z pkt. 1 

porządku posiedzenia. 

 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Temat nowej strony internetowej PFP 

2. Sprawa selekcjonerów Kadry Polski mężczyzn i kobiet; 

3. System rozgrywania Mistrzostw Polski i Pucharów Polski w roku 2017; 

4. Projekt Regulaminu Wyłaniania Kadry Polski na TWG 2017; 

5. Sprawy różne; 

 

 Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu przedstawiając program 

posiedzenia oraz przywitał zaproszonego na posiedzenie gościa w osobie Stefana 

Bartkowiaka koordynującego działania zmierzające do aktualizacji strony 

internetowej PFP 

 

Ad. 1. Stefan Bartkowiak zapoznał Zarząd z celami jakie są do osiągnięcia przy 

projektowaniu nowej strony internetowej PFP. 

Po pytaniach zadawanych przez członków Zarządu i udzielonych wyjaśnieniach 

przez Stefana Bartkowiaka, podziękowano mu za udział w tej części posiedzenia 

Zarządu. 

 Zarząd zobowiązał Łukasza Onoszko zajmującego się z ramienia Zarządu 

obsługą strony internetowej PFP, do prowadzenia dalszych konsultacji z firmą 

tworzącą nową stronę internetową i przedstawienie wniosków z tych konsultacji 

na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

 

Ad. 2. W tym temacie, który szczegółowo był omawiany na poprzednim 

posiedzeniu Zarządu, Zarząd podjął decyzję 6 (sześcioma) głosami za i 1 



(jednym) wstrzymującym się Zarząd postanowił odwołać z funkcji Selekcjonera 

Polskiej Kadry mężczyzn Grzegorza Kurowskiego. (Uchwała  nr 2/II/2016). 

Zarząd zobowiązał Tomasza Lipczyńskiego do poinformowania telefonicznie w 

dniu 17.03.2016 roku, Grzegorza Kurowskiego o podjętej decyzji Zarządu. 

 Zarząd jednocześnie stosunkiem głosów 6 (sześć) za i 1 (jednym) 

wstrzymującym postanowił nie przyjmować rezygnacji z funkcji Selekcjonera 

Polskiej Kadry kobiet Celiny Lichnowskiej, a dodatkowo do czasu wyłonienia 

nowego Selekcjonera Kadry Polski mężczyzn, powierzyć jej obowiązku 

prowadzenia tej Kadry mężczyzn. (Uchwała nr 3/II/2016) 

 

Ad. 3. Zarząd przedyskutował zasady rozgrywania Mistrzostw Polski 

i Pucharów Polski we wszystkich kategoriach i postanowił przedstawić 

do zaopiniowania Konwentowi Seniorów trzy warianty przeprowadzenia tych 

rozgrywek. Przygotowanie wariantów pod dyskusję zajmie się Marek 

Munikowski Prezes Zarządu. 

Po otrzymaniu opinii od Konwentu Seniorów, Zarząd podejmie decyzję co do 

przeprowadzenia ww rozgrywek w roku 2016. 

 

Ad. 4. Zebrani członkowie Zarządu przedyskutowali projekt regulaminu 

wyłaniania reprezentacji na TWG przygotowany przez Piotra Matczuka i po 

wprowadzeniu kilku poprawek Zarząd postanowił wprowadzić go w życie 

(Uchwała nr 4/II/2016). 

 

Ad. 5. W tym punkcie posiedzenia członkowie Zarządu rozmawiali między 

innymi na temat maila jaki wystosowała do członków Zarządu Kancelaria 

Prawnicza prowadząca z ramienia PFP procesu uzyskania przez PFP statusu 

Polskiego Związku Sportowego. Zarząd staną na stanowisku, że dalsza dyskusja 

na temat prowadzenia tego tematu, podejmie po zapoznaniu się z Umową 

zawartą pomiędzy PFP a Kancelarią. 

 

 Karol Szulc zwrócił uwagę na potrzebę pilnego powołania przez Zarząd 

Kolegium Sędziów oraz Komisji Dyscyplinarnej i Regulaminowej. 

Prezes poinformował zebranych, że tematy te zostaną umieszczone w pierwszej 

kolejności w programie najbliższego posiedzenia Zarządu. 

 

 Zarząd zobowiązał Piotra Matczuka do przygotowania rankingu 

eliminacji do TWG po rozegranych turniejach w roku 2015. 

Ranking winien się ukazać na stronie PFP przed rozegraniem PP dubletów 

w Ciechocinku. 

 

 Ponadto Zarząd przeprowadził dyskusję na temat finansowania Kadry 

Polski kobiet i mężczyzn. 

 

 

 W czasie posiedzenia Zarządu rozmawiano na temat licencji (weryfikacja, 



wydawanie) oraz wnoszenie opłat członkowskich na konto PFP' 

 Za sprawy licencji z ramienia PFP jest odpowiedzialny Michał Wolak i to 

do niego winne spływać wszelkie informacje związane z tym tematem.   

 

 Ustalono również, że najlepszym terminem odpowiadającym wszystkim 

członkom Zarządu do kolejnych posiedzeń będzie środa godz. 20:00. 

 

 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

 

 

 

                    Sekretarz                                              Prezes Zarządu 

 

                 Piotr Matczuk                                       Marek Munikowski 

 


