
PROTOKÓŁ Nr 34/II/2016 

z posiedzenia Zarządu 

Polskiej Federacji Petanque – Związek Sportowy 

odbytego na Skype w dniu 17.11.2016r. 

 

W posiedzeniu wzięli udział: 

1. Marek Munikowski – prezes PFP 

2. Tomasz Lipczyński – wiceprezes PFP 

3. Karol Szulc – skarbnik PFP 

4. Paulina Majda – sekretarz PFP 

5. Marek Markiewicz – członek Zarządu PFP 

6. Michał Wolak – członek Zarządu PFP 

7. Łukasz Onoszko – członek Zarządu PFP 

Porządek obrad: 

1. Uzyskanie decyzji Ministra Sportu i Turystyki o zgodzie na utworzenie PFP - PZS; 

2. Puchary Polski; 

3. Mistrzostwa Polski; 

4. Sprawy różne; 

Posiedzenie zebrania Zarządu otworzył Prezes PFP przedstawiając tematy posiedzenia. 

1. Prezes poinformował o wydanej przez Ministra Sportu i Turystyki decyzji wyrażającej 

zgodę na utworzenie polskiego związku sportowego działającego w sporcie petanque pod 

nazwą Polska Federacja Petanque – Polski Związek Sportowy oraz o tym, że w związku 

z tym faktem podjęte zostały działania mające na celu rejestrację zmiany PFP – Związku 

Sportowego na PFP – Polski Związek Sportowy w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Kancelaria Prawna, której powierzone zostało reprezentowanie Polskiej Federacji Petanque 

w procesowaniu o utworzenie polskiego związku sportowego rozpoznaje w jakim trybie 

rejestracji dokonano w przypadku ostatniego utworzonego polskiego związku sportowego 

i w analogiczny sposób zostaną podjęte kroki rejestracji zmiany PFP. 

Jednocześnie, pomimo, iż zmiana wynikająca z decyzji nie została jeszcze uwzględniona 

w KRS, w związku z uzyskaniem przedmiotowej decyzji przygotowane zostało pismo 

do Ministerstwa Sportu i Turystyki z prośbą o uwzględnienie PFP – PZS w planowaniu 

rozdysponowywania środków budżetowych na polskie związki sportowe w roku 2017. 

 

2. Zarząd, pod wpływem głosów dotyczących rezygnacji z rozgrywania zarówno Mistrzostw 

Polski i Pucharów Polski w kategorii singli i dubletów, dyskutował nad możliwością 

rezygnacji z rozgrywania Pucharu Polski Singli (z uwagi na konieczność rozegrania Pucharu 

Polski Dubletów wynikającą z regulaminu wyłaniania reprezentacji na The World Games 

turniej dubletów nie był przedmiotem dyskusji) i podjął uchwałę o pozostawieniu 

rozgrywania Pucharu Polski Singli. Większość głosów była za pozostawieniem turnieju w 

planowanym kalendarzu na rok 2017 (Załącznik do Protokołu – Uchwała nr 54). W kolejnej 

uchwale Zarząd zdecydował o jednodniowym sposobie rozgrywania wszystkich Pucharów 

Polski (Załącznik do Protokołu – Uchwała nr 55) 

 

 



3. Członkowie Zarządu przeanalizowali propozycje Konwentu Seniorów odnośnie rozgrywek 

o randze Mistrzostw Polski i podjął następujące decyzje: 

1) Mistrzostwa Polski: Kobiet, Weteranów, Juniorów i Młodzieżowców mają odbywać 

się w systemie jednodniowym, minimum 6 zespołów, zgłoszenia na miesiąc przed 

planowanym turniejem (Załącznik do Protokołu – Uchwała nr 56). 

2) Mistrzostwa Polski Tripletów Mężczyzn; Mistrzostwa Polski Dubletów oraz 

Mistrzostwa Polski Singli rozgrywane w systemie jednoweekendowym (Załącznik do 

Protokołu – Uchwała nr 57). 

3) Mistrzostwa Polski w Strzale Precyzyjnym Kobiet oraz Juniorów odbywać się będą 

dzień po Mistrzostwach Polski Tripletów w w/w kategoriach. 

4) Mistrzostwa Polski w Strzale Precyzyjnym Mężczyzn odbywać się będą w systemie 

jednodniowym, jako osobny turniej (Załącznik do Protokołu – Uchwała nr 58). 

Informacja o podjętych decyzjach zostanie przekazana do Komisji Regulaminowej w celu 

przygotowania odpowiednich zmian do poszczególnych regulaminów rozgrywek. 

 

4. Tematy różne: 

1) Prezes PFP poinformował o przygotowywanym konkursie na partnerstwo 

z Komitetem Organizacyjnym The World Games 2017 oraz wynikających z tego faktu 

trudności formalne. 

2) Poruszony został również temat zbliżającego się terminu złożenia sprawozdania 

częściowego oraz ostatecznego planu po zmianach dla programu wspierającego 

przygotowanie kadry do startu w TWG. 

 

Na tym zebranie zakończono.  

 

Sekretarz          Prezes PFP 

Paulina Majda         Marek Munikowski 


