
 

PROTOKÓŁ Nr 7/II/2016  

z posiedzenia Zarządu  

Polskiej Federacji Petanque – Związek Sportowy 

odbytego na Skypie w dniu 20.04.2016 roku 

 
W posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Marek Munikowski – Prezes Zarządu; 

2. Tomasz Lipczyński – Wiceprezes Zarządu; 

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. Wojciech Hańczuk – zaproszony gość; 

9. Łukasz Kudła – zaproszony gość; 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Rozmowa z kandydatami na selekcjonera-trenera Kadry Polski Mężczyzn 

oraz wybór selekcjonera-trenera. 

2. Zamknięcie tematu wnoszenia składek członkowskich przez kluby i opłat za 

licencje zawodnicze; 

3. Organizacja przez PFP turnieju Centrope Cup Polska we Wrocławiu; 

4. Opłata zaległej składki rocznej do FIPJP (brak dokumentu stanowiącego 

podstawę wpłaty); 

5. Regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Dubletów; 

6. Sprawy różne; 

             

 

Ad. 1.  Zarząd PFP przeprowadził rozmowy indywidualne z dwoma 

kandydatami, którzy złożyli swoje aplikacje na selekcjonera-trenera Kadry 

Polski Mężczyzn tj. Wojciechem Hańczukiem i Łukaszem Kudła.  

 Po przeprowadzonych rozmowach Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o 

powierzeniu funkcji trenera-selekcjonera Kadry Polski Mężczyzn Wojciechowi 

Hańczukowi (Uchwała nr 14/II/2016). 

 

Ad. 2.  Skarbnik Zarządu Karol Szulc poinformował Zarząd o braku 

jakichkolwiek wpłat na konto Federacji od następujących klubów:  

- Petanque Szczecin;  

- Stowarzyszenie Sportowe „Vistal Golf Club” Gdynia;  

- Wiejski Klub; 



 

Sportowy „Sprint” Owidz;  

Z informacji uzyskanych z Klubu z Owidza, klub występuje z Federacji, 

natomiast z dwóch pozostałych klubów brak jakichkolwiek informacji na temat 

niezapłaconych składek.  

 W związku z powyższym Zarząd postanowił wystosować oficjalne 

zapytanie o powód nie zapłacenia składki członkowskiej do klubów z Gdyni i 

Szczecina. 

   

Ad. 3.  W tym punkcie posiedzenia Prezes Marek Munikowski poinformował 

członków Zarządu o przygotowaniach do organizacji CC Polski, które ma się 

odbyć we Wrocławiu i o konieczności spotkania się przedstawicieli klubów z 

Wrocławia w celu koordynacji działań w przygotowaniach do tego turnieju. 

 

Ad. 4.  W tym punkcie został poruszony temat opłaty składki rocznej do 

F.I.P.J.P. i o konieczności uzyskania do F.I.P.J.P. dokumentu potwierdzającego 

dokonanie wpłaty w celu zaksięgowania jej w dokumentach PFP. 

 

Ad. 5.  Prezes Marek Munikowski przedstawił wątpliwości związane z 

rozgrywaniem Mistrzostw Polski Dubletów i obowiązującego regulaminu do 

tych rozgrywek. 

 

Ad. 6.  W tym punkcie posiedzenia poruszono tematy: 

 

1. Uzupełnienia wniosku do KRS. 

 

2. Przydzielenia organizacji Klubowych Mistrzostw Polski III ligi – w 

przeprowadzonym głosowaniu brało udział sześciu członków Zarządu i 

zakończyło się ono stosunkiem głosów 5 za i jednym wstrzymującym. 

Zarząd postanowił przyznać organizację III ligi Klubowych Mistrzostw 

Polski klubowi z Leszna (Uchwała nr 15/II/2016). 

 

3. Harmonogram dostępności instruktorów na zajęciach w parkach 

Wrocławia. 

 

4. Wiceprezes Tomasz Lipczyński zapoznał zebranych z pismem jakie 

skierował na jego ręce Marek Lach z klubu z Żywca dotyczące anulowania 

dyskwalifikacji za udział w Mistrzostwach Polski Dubletów w roku 2015, 

gdzie część drużyn wycofała się z turnieju po rozegraniu części 

eliminacyjnej. Zarząd postanowił podtrzymać poprzednią decyzję, która 

odnosiła się do ignorowania istniejącego na tamten czas regulaminu. 

Tym samym wydaje się konieczne pilne powołanie Komisji Dyscyplinarnej 

i określenie jej regulaminu w celu rozstrzygania podobnych kwestii. 

 

 



 

 

 Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

 

 

 

                    Sekretarz                                              Prezes Zarządu 

 

                 Piotr Matczuk                                       Marek Munikowski 

 


