
PROTOKÓŁ Nr 6/II/2016  

z posiedzenia Zarządu  

Polskiej Federacji Petanque – Związek Sportowy 

odbytego na Skypie w dniu 13.04.2016 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. Wybór selekcjonera Kadry Polski Mężczyzn; 

2. Wybór organizatorów kwalifikacji Mistrzostw Polski Mężczyzn; 

3. Aktualizacja wykazu zawodników licencjonowanych; 

4. Regulamin MPM; 

5. Zwolnienie ze składki członkowskiej Klubu Łużyckie Towarzystwo 

Miłośników Petanque z Żar. 

6. Pomoc przy organizacji turnieju petanque w Dusznikach Zdroju; 

7. Sprawy różne; 

 

 Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu Marek Munikowski 

przedstawiając program posiedzenia. Po zaakceptowaniu go przez członków 

Zarządu przystąpiono do omawiania i dyskusji nad poszczególnymi punktami 

porządku posiedzenia. 

 

Ad. 1.  Na ogłoszony przez Zarząd PFP konkurs na selekcjonera kadry Polski 

mężczyzn swoje oferty złożyły trzy osoby.  

Po przejrzeniu dokumentów aplikacyjnych Zarząd postanowił dopuścić do 

drugiego etapu (indywidualne rozmowy) dwóch kandydatów. Po 

przeprowadzeniu rozmów z oboma kandydatami Zarząd niezwłocznie podejmie 

decyzję o wyborze selekcjonera kadry Polski mężczyzn. 

 

Ad. 2.  Zarząd po analizie ofert złożonych przez kluby na organizację 

poszczególnych Kwalifikacji Mistrzostw Polski Mężczyzn postanowił przyznać: 

 

I kMPM – Klubowi Petanque z Kaliskiej – termin kwalifikacji 14.05.2016; 

 



II kMPM – TS „ Liskowiak” z Liskowa – termin kwalifikacji 18.06.2016; 

 

III kMPM – Klub Petanque „Leszczynko” z Leszna – termin kwalifikacji  

20.08.2016; 

 

IV kMPM – KS „Broen–Karo” z Dzierżoniowa – termin kwalifikacji 04.09.2016; 

 

Uchwała nr 12/II/2016.  

   

Ad. 3.  W tym punkcie posiedzenia członek Zarządu Łukasz Onoszko 

poinformował Zarząd o aktualnym wykazie klubów z opłaconymi licencjami. Na 

dzień 13 kwietnia 2016 roku kluby: Łużyckie Towarzystwo Miłośników 

Petanque „Les Absorbueurs” i Klub Petanque „Grunwald” Mielno mają 

opłaconą składkę federacyjną, ale nie wykupiły żadnej licencji.  

Stowarzyszenie Sportowe „Vistal Golf Club” z Gdyni i Petanque Szczecin nie 

dokonały żadnej wpłaty do federacji ani nie wykupiły żadnej licencji, a klub 

Wiejski Klub Sportowy „Sprint” Owidz wychodzi z federacji.  

Jednocześnie z uwagi na to, że na konto Zarządu wpływają wpłaty za licencje od 

pojedynczych zawodników, Zarząd podjął decyzję o warunkowym przyjęciu 

tych wpłat, a jednocześnie wydać komunikat przypominający klubom, że wpłaty 

za licencje winny być przelewane na konto PFP przez klub, a nie pojedynczych 

zawodników.   

 

Ad. 4.  W tym punkcie posiedzenia Zarząd dyskutował nad zmianami w 

Regulaminie rozgrywania Mistrzostw Polski Mężczyzn przedstawionymi przez 

Komisję Regulaminową. Po zaakceptowaniu przez członków Zarządu jednej z 

trzech wersji oraz spornych punktów regulaminu, odesłano regulamin do 

Komisji Regulaminowej w celu nadania ostatecznego kształtu. 

 

Ad. 5.  Zebrani zostali zapoznani z pismem Łużyckie Towarzystwo Miłośników 

Petanque „Les Absorbueurs” w sprawie zwolnienia klubu z tegorocznej składki 

członkowskiej w wysokości 250 zł.  W głosowaniu stosunkiem głosów 4 za 

zwolnieniem, 2 wstrzymujących się i 1 przeciwnym Zarząd podjął Uchwałę nr 

13/II/2016 o zwolnieniu klubu z opłacenia składki członkowskiej do Federacji.  

 

Ad. 6.  Prezes Zarządu poinformował zebranych o piśmie jakie do Zarządu 

skierował hotel zdrojowy z Dusznik Zdroju w sprawie pomocy przy organizacji 

turnieju jaki Hotel postanowił zorganizować na terenie Dusznik. Po dyskusji 

Zarząd podjął decyzję o przychyleniu się do prośby Hotelu, ale pomoc ta była by 

odpłatna, a środki uzyskane z tego tytułu były by przeznaczone na cele statutowe 

Federacji. 

 

 

 

 



 

Ad. 7. W tym punkcie posiedzenia poruszono: 

 

1. Temat umowy zawartej przez poprzedni Zarząd w sprawie nowej szaty 

graficznej strony federacyjnej z firmą „Inter Media”. 

Zarząd postanowił przedstawić firmie kilka zmian w funkcjonowaniu 

strony i po spełnieniu tych oczekiwań wdrożyć opłaty za fakturę z tego 

tytułu. 

2. Członek Zarządu Łukasz Onoszko przypomniał, że na Kongresie 

Nadzwyczajnym w listopadzie 2015 roku w Chęcinach jednym z 

przegłosowanych pozytywnie wniosków był wniosek nr 17 złożony przez 

Myślenicki Klub Petanque dotyczący rozstawiania do pierwszej rundy 

drużyn - nie według siły, a punktów rankingowych. Po dyskusji Zarząd 

postanowił na razie nie wprowadzać tego wniosku w życie. Jest to jeden z 

punktów jakie winne być wprowadzone w programie do obsługi turniejów. 

3. Na ręce Prezesa wpłyną mail z klubu „Grunwald” z Mielna o 

przywróceniu turniejowi organizowanemu przez ten klub w dniu 30 

kwietni rangi turnieju rankingowego. Po analizie Zarząd postanowił nie 

przychylić się do prośby klubu.    

  

 

Na tym posiedzenie  Zarządu zakończono. 

 

 

 

 

                    Sekretarz                                              Prezes Zarządu 

 

                 Piotr Matczuk                                       Marek Munikowski 

 


