
 

PROTOKÓŁ Nr 8/II/2016  

z posiedzenia Zarządu 

Polskiej Federacji Petanque – Związek Sportowy 

odbytego na Skypie w dniu 27.04.2016 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. Wojciech Hańczuk – zaproszony gość; 

 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie ostatecznego kształtu regulaminu rozgrywania Mistrzostw Polski 

Mężczyzn; 

2. Udział przedstawiciela PFP w spotkaniu CC, które ma się odbyć    

    06.05.2016 roku przed turniejem w Słowenii; 

3. Organizacja turnieju Centrope Cup Polska we Wrocławiu; 

4. Zaproszenie na imprezę w Sedan we Francji; 

5. Kadra męska w kontekście pisma Wojciecha Hańczuka i propozycji w nim 

zawartych; 

6. Udział PFP w dniu otwartym Ambasady Francji w Polsce; 

7. Sprawy różne; 

 

Ad. 1.  Zarząd PFP przeprowadził dyskusję nad ostatecznym kształtem 

Regulaminu rozgrywania Mistrzostw Polski Mężczyzn i po wprowadzeniu kilku 

poprawek do Regulaminu zaproponowanego przez Komisję Regulaminową 

przeprowadził głosowanie nad jego przyjęciem, który został przyjęty 

jednogłośnie (Uchwała nr 16/II/2016). 

 

Ad. 2.  Zarząd przeanalizował wiadomość jaka wpłynęło od organizatora 

rozgrywek CC i postanowił wstrzymać się z decyzją wyznaczenia 

przedstawiciela PFP na spotkanie w Słowenii do czasu ustalenia agendy 

spotkania, a przede wszystkim czy omawiany będzie temat odebrania Polsce 

punktów po turnieju CC Polska w Jedlinie Zdroju w roku 2015. 

 

  



   

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

członków Zarządu o przygotowaniach do organizacji CC Polski które ma się 

odbyć we Wrocławiu po spotkaniu z przedstawicielami Klubu „Petanka” 

Wrocław, które odbyło się w dniu 27.04.2016 r. w siedzibie Federacji przy ul. 

Jasielskiej we Wrocławiu, na które byli zaproszeni również przedstawiciele OKS 

Sokół z Wrocławia jako współorganizatorzy, ale z przyczyn obiektywnych nie 

mogli wziąć w nim udziału. 

  

Ad. 4. Ad. 5.  W tym połączonym punkcie posiedzenia udział wziął zaproszony 

gość Selekcjoner-trener Kadry Polski Mężczyzn Wojciech Hańczuk, który 

przedstawił Zarządowi swoją wizję prowadzenia Kadry oraz zarys sztabu 

szkoleniowego z którym chciałby współpracować. Zarząd natomiast zapoznał go 

z treścią zaproszenia na turniej do Sedanu we Francji.   

 

Ad. 6.  Członek Zarządu Marek Markiewicz zapoznał zebranych z propozycją 

udziału klubu UPKS Kolonka z Łodzi w dniu otwartym Ambasady Francji w 

Polsce i z potrzebami z tym związanymi: 

 

Ad. 7. Zarząd przeprowadził dyskusję nad następującymi tematami: 

 

1. Telefonu od organizatorów imprezy pod nazwą Tumski Cup we 

Wrocławiu i postanowił przekazać ten temat do kontynuacji Klubowi 

Sportowemu „Petanka” z Wrocławia; 

 

2. Propozycji zgłoszonej przez wiceprezesa Tomasza Lipczyńskiego o 

przyznaniu turniejom kwalifikacyjnym MPM mnożnika 1,3. Po dyskusji 

Zarząd tą propozycję odrzucił; 

 

3. Wniosku Prezesa Żywieckiego Klubu Petanque o przydzieleniu 

Żywieckiemu Festiwalowi Petanque rankingu + (plus) i do momentu 

potwierdzenia, że zostały spełnione warunki konieczne do spełnienia dla 

turnieju tej rangi a które zawarte są w Regulaminie Rozgrywania 

Turniejów Rankingowych postanowił nie przychylić się do tej prośby. 

  

 

 

 Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

 

                    Sekretarz                                              Prezes Zarządu 

 

                 Piotr Matczuk                                       Marek Munikowski 

 


