
Protokół nr 2/2016 

z posiedzenia 

Zarządu Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowego 

Spotkanie na skype w dniu 12.01.2016 roku 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Jan Neugebauer – Prezes Zarządu 

2. Bogusław Biel – Wiceprezes 

3. Karol Solecki - Sekretarz 

4. Michał Wolak – Członek Zarządu  

5. Piotr Milicki - Skarbnik  

6. Celina Lichnowska – selekcjonerka Kadry Kobiet PFP 

7. Mike Moes - gość 

 

Wobec  obecności pięciu członków Zarządu stwierdzono kworum. 

 

Porządek spotkania. 

1. uchwała w sprawie pokrycia kosztów wpisu sądowego do NSA oraz pełnomocnictwa; 

2. omówienie spraw związanych z organizacja Kongresu Delegatów, lokalizacja, termin; 

3. wstępne omowienie standardów turniejowych;  

4. odebaranie informacji o przygotowaniach do spotkania – szkolenia sędziów odpowiedzialnych za 

główne imprezy z kalendarza PFP;      

6. uchwała o przyjeciu nowego klubu; 

7. uchwała o wykreśleniu  Klubu „Borek-Park”;  

8. rozmowa o szkoleniu instruktorów; 

9. omówienie projektu poprawek w regulaminie MPM przygotowanych przez Komisje 

Regulamonową; 

 

Ad 1.  Zarząd podjął uchwałę (nr 5/2016) o opłatach związanych z wpisem sądowym, w sprawie 

decyzji o odrzuceniu przez MSiT wniosku PFP o utworzenie Polskiego Związku Sportowego Petanque.  

Decyzję zawarto w uchwale nr 5/2016. 

 

Ad 2.  Zarząd przyjął informacje Michała Wolaka na temat  możliwości zorganizowania Kongresu 

Delegatów w okolicach Nidzicy na Mazurach.  Ponieważ informacja nie została skonkretyzowana, 

postanowiono odłożyć decyzję w tej sprawie do kolejnego spotkania.  

Ustalono też, że w trakcie Kongresu Delegatów zostaną zaproponowane zmiany statutowe.       

 

Ad 3.  Ustalenie standardów dla turniejów wymienionych w Kalendarzu PFP odłożono do kolejnego 

spotkania, ze względu na skomplikowany charakter tej sprawy.  Na niniejszym spotkaniu Zarząd 

poprzestał na wstępnym omówieniu tematu, który jest ważny ze względu na planowane 

podpisywanie porozumień w sprawie organizacji z klubami.  

 

Ad 4.  Ustalono, że spotkanie sędziów odbędzie się w lutym, w okolicach Warszawy.  Dokładny czas i 

miejsce ustali KS w porozumieniu z Prezesem.  Przewiduje się udział 6 sędziów oraz kilku kandydatów 

na sędziów z Pomorza, Podlasia oraz Mazowsza.  Zarząd wyraził wolę częściowego sfinansowani a 

tego dwudniowego spotkania, nastąpi to jednak po przedstawieniu wstępnego preliminarza przez 

kol. Macieja Ziółkowskiego.  

 



Ad 5. Zarząd podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych PFP  Sekcji Sportowej 

Petanque  przy Stowarzyszeniu Miłośników Mieczewa o nazwie  „Mieczewski  Hufiec Miotajacy” . 

Decyzje zawarto w uchwale  nr 6/2016.   

 

Ad 6. Zarząd podjął decyzję o wykreśleniu z listy członków zwyczajnych PFP Wrocławskiego 

Stowarzyszenia Petanque „Borek –Park”.   Decyzja jest uzasadniona brakiem kontaktu z 

przedstawicielami tego Stowarzyszenia od 2014 roku, jak również  zaniechaniem przez  nich 

regulowania zobowiązań finansowych wobec federacji w tym samym okresie  (uchwała nr 7/2016).  

 

Ad 7. W trakcie spotkania Bogusław Biel potwierdził kontynuowanie prac przy organizacji szkolenia w 

Lesznie.  Szkolenie jest skierowane do nauczycieli wychowania fizycznego i miejscowych działaczy 

petanque.  Obecnie trwa ustalanie konkretnej daty przeprowadzenia tego szkolenia.  

 

Ad  8. Zebrani przeanalizowali tekst poprawionego i dostosowanego do decyzji kongresowych 

regulaminu Mistrzostw Polski Mężczyzn.   Wprowadzono kilka poprawek i zdecydowano  o 

ponownym zajęciu   się sprawą po dokładnym przeanalizowaniu tekstu przez wszystkich członków 

Zarządu,  to jest na następnym posiedzeniu.  

 

Na tym punkcie posiedzenie zakończono. 

 

 

 

 

               Sekretarz                                                                              Prezes PFP 

 

             Karol Solecki                                                                        Jan Neugebauer 

 

 


