
PROTOKÓŁ Nr 4/II/2016  

z posiedzenia Zarządu  

Polskiej Federacji Petanque – Związek Sportowy 

odbytego na skypie w dniu 30.03.2016 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; 

 

 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Uporządkowanie spraw poprawionego regulaminu Pucharów Polski; 

2. Kalendarz rozgrywek na sezon 2016; 

3. Zobowiązanie Prezesa i Zarządu wobec Kongresu Delegatów do 

przedstawienia programu działania oraz planu finansowego; 

4. Sztab szkoleniowy – dalsza dyskusja nad docelowym kształtem pionu 

szkoleniowego; 

5. Składki członkowskie i licencje zawodnicze; 

6. Nowa strona internetowa PFP; 

7. Sprawy różne; 

 

 Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu przedstawiając program 

posiedzenia. Po zaakceptowaniu go członkowie Zarządu przystąpili do 

omawiania i dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku posiedzenia. 

 

Ad. 1.  Ponieważ w regulaminie rozgrywania Pucharów Polski „wiszącego” na 

stronie PFP ciągle widnieje stara wersja regulaminu zarząd zobowiązał Łukasza 

Onoszko do zmiany jej treści zgodnie z uchwałą Zarządu nr 13/2016. 

Ponadto Zarząd przygotuje komunikat na stronę PFP dotyczącą powyższej 

kwestii jak również o braku możliwości grania w Pucharach Polski zawodników 

nie posiadających czynnej licencji PFP. 

 

Ad. 2.  Projekt kalendarza rozgrywek na sezon 2016 przedstawił Łukasz 

Onoszko, w którym umieścił daty rozegrania poszczególnych kwalifikacji do 

turnieju finałowego Mistrzostw Polski Mężczyzn. Zarząd postanowił 



wystosować pisma do wszystkich klubów z zapytaniem o możliwość 

zorganizowania w wyznaczonym czasie jednego z turniejów kwalifikacyjnych. 

Po otrzymaniu odpowiedzi od potencjalnych organizatorów, Zarząd podejmie 

decyzję w formie uchwały o miejscach rozegrania poszczególnych kwalifikacji 

do turnieju finałowego Mistrzostw Polski Mężczyzn.   

 Zgodnie z wnioskami nr 1 i nr 20 Kongresu Nadzwyczajnego który odbył 

się w dniach 14-15 listopada 2015 roku, Mistrzostwa Polski Kobiet i Juniorów 

odbędą się w formie jedno weekendowej w dniach 24-25 września 2016 roku w 

Krakowie wspólnie z finałem Mistrzostw Polski Mężczyzn.   

 W tym punkcie posiedzenia Zarząd również dyskutował nad punktacją w 

turniejach klasyfikacyjnych do Mistrzostw Polski Mężczyzn. Postanowiono 

przekazać temat do Komisji Regulaminowej, która przygotuje projekt takiej 

punktacji.  

 

Ad. 3.  Prezes Zarządu jest w końcowej fazie przygotowywania do publikacji 

założeń programowych i finansowych nowego Zarządu zgodnie ze 

zobowiązaniem jakie nałożył na Zarząd Kongres Delegatów.  

 

Ad. 4.  Na kolejnym już posiedzeniu dyskutowano nad formą organizacji i pracy 

sztabu szkoleniowego. Ostateczne decyzje w tym temacie zostaną podjęte po 

wyborze nowego selekcjonera Kadry Polski Mężczyzn. Wówczas to 

selekcjonerzy przedstawią swoje propozycje osób, które widziały by w swoich 

sztabach szkoleniowych. 

 

Ad. 5.  W tym punkcie posiedzenia członek Zarządu Michał Wolak 

poinformował Zarząd o wpływających wykazach z klubów o opłaconych 

składkach i licencjach. Na dzień 30 marca 8 klubów przesłało takie informacje. 

Z uwagi na to, że do chwili obecnej Zarząd z przyczyn formalnych nie ma 

jeszcze dostępu do konta federacyjnego, postanowiono wystosować apel do 

klubów o niezwłoczne  przesyłanie informacji o opłaconych licencjach w celu 

weryfikacji aktualnych licencji umożliwiających  udział w zbliżającym się 

Pucharze Polski dubletów.   

 

Ad. 6.  Po rozmowach prowadzonych z ramienia Zarządu przez Łukasza 

Onoszko ze Stefanem Bartkowiakiem i nie możności uzyskania od niego 

szczegółowych informacji dotyczących nowej strony internetowej, Zarząd 

postanowił zwrócić się do byłego Prezesa Jana Neugebauera o przekazanie 

informacji dotyczących zobowiązań federacji w stosunku do Inter Medii. 

Jednocześnie Zarząd postanowił wystąpić do Inter Medii o przesłanie kopii 

umowy jaka została podpisana pomiędzy Inter Media a poprzednim Zarządem.  

 

  

 

 

 



 

Na tym  posiedzenie  Zarządu zakończono. 

 

 

 

 

                    Sekretarz                                              Prezes Zarządu 

 

                 Piotr Matczuk                                       Marek Munikowski 

 


