
Protokół nr 3/2016 

z posiedzenia 

Zarządu Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowego 

Spotkanie na skype w dniu 19.01.2016 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. Aurelia Libecka – Członek Zarządu 

6. Celina Lichnowska – selekcjonerka Kadry Kobiet PFP 

7. Michał  Moes – gość 

8. Tomasz Lipczyński – Przewodniczący Komisji Regulaminowej 

 

Wobec  obecności sześciu  członków Zarządu stwierdzono kworum. 

 

Porządek spotkania. 

1. powołania do Kadr, dokument; 

2. umowa ubezpieczenia na rok 2016-01-26; 

3. proponowane zmiany statutu; 

4. informacja o dostawie zakupionych kul; 

5. Centrope Cup; 

6. lokalizacja Kongresu Delegatów;  

7. regulamin Mistrzostw Polski Mężczyzn;   

8. wsparcie dla turnieju kobiet w Nysie; 

 

Ad 1. 

Ustalono, że dokument potwierdzający wybór kadrowiczów podpisze w imieniu Zarządu 

Prezes, według opracowanego przez siebie tekstu. Powołania zostaną wręczone w trakcie 

spotkań inaugurujących prace kadr w roku 2016.  

W przypadku braku możliwości osobistego spotkania z kadrowiczami, dokumenty zostaną 

dostarczone pocztą lub kierownictwom klubów w trakcie Kongresu Delegatów.     

 

Ad 2. 

Zarząd jednogłośnie postanowił przedłużyć umowę ubezpieczenia OC z firmą Interrisk. 

Umowa obejmuje członków wszystkich klubów oraz uczestników turniejów organizowanych 

przez kluby w Polsce, jak też zdarzenia powstałe w czasie treningów. Nasz udział własny przy 

likwidacji każdej szkody wynosi 500 zł (uchwała 8/2016). 

 

Ad 3.  

Prezes zaproponował wniesienie pod obrady Kongresu propozycji zmian w statucie 

obejmujących: 

      1. zmianę siedziby; 

      2. zmianę okresu trwania kadencji; 

      3. przywrócenie procedury udzielania corocznego absolutorium Zarządowi;  



     4. umożliwienie nabywanie licencji niezrzeszonym zawodnikom i sędziom; 

     5. ograniczenie ilości głosów dla członków federacji, przy zachowaniu obecnej ilości  

         delegatów na Kongres. 

Zarząd nie podjął dyskusji na te tematy, uznając że stanowisko zostanie wypracowane na 

następnych spotkaniach.    

 

Ad 4.  

Prezes wyjaśnił, że kule zawodnicze oraz treningowe, zakupione w ramach programu kadry w 

roku 2015 zostaną dostarczone w drugiej połowie lutego.   

Zakupy objęły kule dla członków kadr oraz treningowe kule pozwalające na trening w salach. 

 

Ad 5.  

W związku ze zbliżającym sie turniejem CC we Wrocławiu Zarząd omówił zakres własnej 

odpowiedzialności w tej sprawie. Uznano, że należy zaopatrzyć organizatora w jednakowe 

kółka do gry, zabezpieczyć pełną obsługę sędziowską oraz zadbać o  jakość obsługi 

informatycznej. 

 

Ad 6.  

Zgodnie z danymi dostarczonymi przez Michała Wolaka, Zarząd wyraził zainteresowanie  

lokalizacją Kongresu w okolicach miejscowości Skępe.  Planowany Kongres ma być 

spotkaniem dwudniowym, a koszt uczestnika nie powinien przekroczyć 120 zł. 

 

Ad 7. 

Zebrani zapoznali się z Regulaminem Mistrzostw Polski Mężczyzn przygotowanym przez 

Tomasza Lipczyńskiego. Nie wszystkie założenia proponowane wcześniej przez Prezesa i 

zapisane w tekście zostały zaakceptowane.  

Wątpliwości najwyraźniej formułowane przez Bogusława Biela dotyczyły udziału drużyn 

juniorskich i kobiecych w rozgrywkach męskich, niejako poza konkursem, ponieważ mogą 

one wpływać na ostateczne wyniki kwalifikacji.   Podobne wątpliwości zgłosił Tomasz 

Lipczyński w odniesieniu do udziału drużyn bezpośrednio kwalifikujących sie do finału. 

Z uwagi na powyższe postanowiono nie przyjmować  tekstu regulaminu, a prace nad nim 

kontynuować.       

 

Ad 8.  

Zebrani zapoznali się z projektem turnieju  kobiet organizowanym  przez Nyski Klub 

Petanque w dniu 23 kwietnia 2016 r.  Uzgodniono z kol. Michałem Moesem, że koledzy z 

Warszawy pomogą w stworzeniu i dystrybucji materiałów promocyjnych.  

 

Na tym posiedzenie zakończono.                 

 

 

               Sekretarz                                                                              Prezes PFP 

 

             Karol Solecki                                                                        Jan Neugebauer 

 

 



 


