
PROTOKÓŁ Nr 5/II/2016 

z posiedzenia Zarządu 

Polskiej Federacji Petanque – Związek Sportowy 

odbytego na Skypie w dniu 06.04.2016 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. Publikacja założeń programowych – zobowiązanie Kongresowe; 

2. Organizacja turniejów kwalifikacyjnych MPM; 

3. Wpłaty członkowskie i za licencje zawodnicze; 

4. Zmiany w realizacji „Programu TWG 2017; 

5. Wsparcie realizacji dni otwartych Ambasad Francji i Niemiec”; 

6. Sposób wybierania reprezentacji na MŚ i ME; 

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.  Założenia programowe opracowane przez Prezesa PFP Marka 

Munikowskiego po konsultacji z pozostałymi członkami Zarządu winny być 

opublikowane na stronie PFP pod protokółami z posiedzeń Zarządu. 

 

Ad. 2.  Zarząd przygotuje komunikat dotyczący zapytania o chęć organizacji 

turniejów kwalifikacyjnych do Mistrzostw Polski Mężczyzn, który zostanie 

rozesłany drogą mailową do wszystkich klubów zrzeszonych w PFP. Komunikat 

w swojej treści winien zawierać datę turnieju kwalifikacyjnego oraz być 

kierowany do klubów z regionu Polski w którym Zarząd przewiduje organizację 

danego turnieju. 

Pierwsza kwalifikacja na północy Polski, II i III kwalifikacja w centrum kraju, 

IV kwalifikacja na południu.   



  

Ad. 3.  W tym punkcie posiedzenia członek Zarządu Michał Wolak poinformował 

Zarząd o wpływających wykazach z klubów o opłaconych składkach i licencjach. 

Na dzień 06 kwietnia 2016 roku 18 klubów przesłało takie informacje. Z na 

zbliżający się Puchar Polski dubletów zobowiązano Michała Wolaka do 

wykonania telefonów do pozostałych klubów przypominających o możliwie 

szybkiej opłacie za licencje. Karol Szulc przesłał wydruk z konta o dokonanych 

wpłatach w celu weryfikacji. 

Łukasz Onoszko po konsultacji z Michałem Wolakiem uaktualni wykaz 

zawodników z opłaconymi licencjami. Ponadto Michał Wolak z ramienia PFP 

wystąpi do firmy zajmującej się drukiem licencji o przesłanie informacji na temat 

formatu przesyłania danych do wyrobienia nowych licencji.    

 

Ad. 4.  Prezes Zarządu poinformował zebranych o potrzebie złożenia do 

Ministerstwa Sportu aneksu dotyczącego TWG. Aneks zostanie sporządzony po 

wybraniu nowego selekcjonera kadry Polski mężczyzn. 

 

Ad. 5.  Zebrani zostali zapoznani z treścią maila jaki przesłał na ręce Prezesa 

David Nouraud na temat organizacji dnia otwartego w Ambasadach Francji i 

Niemiec i prośbie z tego wynikającej o pomoc w zorganizowaniu przez PFP stoiska 

petanque. Zarząd podjął decyzję o uczestniczeniu w tym przedsięwzięciu. 

 

Ad. 6.  Zarząd stosunkiem głosów 5 za przy 2 przeciwnych podjął uchwałę o 

scedowaniu na selekcjonerów obowiązku wybierania reprezentacji na 

Mistrzostwa Świata i Europy. 

Jednocześnie tą samą uchwałą Zarząd zdecydował, że zawodnicy niebędący w 

kadrze a zdobywający tytuły Mistrza Polski w poszczególnych kategoriach 

automatycznie awansują do kadry narodowej. Uchwała nr 11/II/2016. 

 

Ad. 7. Marek Markiewicz w tym punkcie posiedzenia zgłosił wniosek aby 

wystosować apel do organizatorów turniejów o publikowanie na bieżąco wyników 

z poszczególnych rund turniejów w formie zdjęć na Facebooku. 

  

 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

 

 

 

                    Sekretarz                                              Prezes Zarządu 

 

                 Piotr Matczuk                                       Marek Munikowski 

 


