
Protokół nr 4/2016 

z posiedzenia 

Zarządu Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowego 

Spotkanie na skype w dniu 26.01.2016 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. Michał  Moes – gość 

8. Tomasz Lipczyński – Przewodniczący Komisji Regulaminowej 

 

Wobec  obecności  pięciu członków Zarządu stwierdzono kworum. 

 

Porządek spotkania. 

1. miejsce  i termin Kongresu Delegatów; 

2. tematyka Kongresu Delegatów; 

3. omówienie rozliczeń 2015; 

4. sprawozdania z działaności; 

5. regulamin MPM; 

6. zakupy sprzętu; 

7. zakup flag PFP; 

8. omówienie założeń uchwały budżetowej na rok 2016; 

9. przyjęcie do wiadomości ponownego ukonstytuowania się Komisji Dtscyplinarnej; 

 

Ad 1.  

Zarząd podjął jednogłośną decyzję o ustaleniu terminu Kongresu Delegatów na dni  

5 i 6 marca 2016 r. w Hotelu Kama Kowalski, znajdującego się przy Drodze Krajowej nr 10, w 

miejscowości Rumunki Skępskie ( http://kamakowalski.pl). (uchwała nr 9/2016). 

Koszt pobytu jednego delegata wynosi 110 zł.  

Ze względu na ograniczona liczbę miejsc noclegowych Zarząd zwraca sie z prośbą do klubów 

o wcześniejsze anonsowanie przyjazdu wraz podaniem ilości delegatów koledze Michałowi 

Wolakowi (miki@post.pl, tel. 600 387 899).     

 

Ad 2. 

Wstępnie omówiono tematykę Kongresu Delegatów. 

Poza punktami formalnymi, wynikającymi z postanowień Statutu PFP, uznano potrzebę  

wprowadzenia do porządku obrad zagadnień związanych z rozwojem sportu juniorskiego, i 

kobiecego, które powinny być priorytetami kolejnej kadencji.  

Omówiono też potrzebę dokonania zmian w statucie obejmujących wydawanie licencji, czas 

trwania kadencji, przywrócenie instytucji corocznego absolutorium, możliwość zmiany 

siedziby oraz ilości mandatów dla poszczególnych klubów.    

 

 



Ad 3. 

Zarząd w dalszym ciągu nie może zamknąć rozliczeń z roku 2015, ze względu na brak 

wpływów za wyjazdy juniorów do Bangkoku.  

Pomysł centralnego zakupu biletów na ten wyjazd przynosi jedynie pretensje i niechęć 

zainteresowanych. Prezes stwierdził, że sytuacja jest zaskakująca i budząca zdziwienie, a 

Skarbnik zgłosił rezygnacje z zajmowanego stanowiska, uzasadniając to ilością społecznych 

obowiązków, które nakłada na niego funkcja i brakiem chęci do współpracy 

zainteresowanych stron.  W sumie, do dnia dzisiejszego sytuacja nie została rozwiązana, a 

starania podejmowane przez Zarząd nie przynoszą rezultatów.  W kolejnych dniach będą 

podejmowane próby wyjaśnienia sytuacji.  

 

Ad 4. 

Podzielono obowiązki dotyczące przygotowania sprawozdań za okres sprawozdawczy.  

Sprawozdanie merytoryczne przygotuje Jan Neugebauer, finansowe Piotr Milicki, z 

działalności szkoleniowej Bogusław Biel, a z działalności Kadr Celina Lichnowska oraz 

Grzegorz Kurowski.  

 

Ad 5.  

Zgromadzeni w konsultacji telefonicznej po spotkaniu przyjęli  tekst Regulaminu MPM na rok 

2016. Zmiany dotyczą ilości kwalifikantów i sposobu ustalania ich liczby. 

Sprawa jest trudna, ponieważ uchwały Kongresu z Chęcin wyłączyły z gier kwalifikacyjnych 

drużyny kobiece i juniorskie. Według Jana Neugebauera niewątpliwie odbije się to na 

poziomie gry tych drużyn. Uchwałę przyjęto przy sprzeciwie Michała Wolaka, który uważa, że 

ograniczenie możliwości awansu odbije się na frekwencji w turniejach kwalifikacyjnych.  

(uchwała nr 10/2016).         

 

Ad 6.  

W związku z częściowym finansowaniem Kadry  PFP  przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 

oraz towarzyszącemu temu przedsięwzięciu systemu wpłat własnych zaistniała możliwość 

dofinansowania zakupów sprzętowych dla zawodników oraz klubów.  

Zarząd postanowił zakupić 100 szt. kółek, które będą wykorzystywane w imprezach 

centralnych (uchwała nr 11/2016) oraz skierować do klubów niewielkie ilości kul pcv, które 

są najlepszym narzędziem do prezentacji sportu kulowego w salach i halach szkolnych.  

Zarząd zwraca się do klubów z prośbą o nadsyłanie informacji dotyczących możliwości pracy 

w szkołach.  

 

Ad 7.     

Ze względu na dążenie do podniesienia jakości przeprowadzanych przez kluby turniejów 

Zarząd postanowił wszystkie kluby wyposażyć we flagi PFP. Członkowie Zarządu przyjęli 

propozycję jednogłośnie. (uchwała nr 12/2016). 

 

Ad 8.  

Zarząd omówił założenia planu finansowego na rok 2016.  

Spodziewane wpływy to 33 tysiące złotych. 

Wydatki powinny objąć:  

- dotacje do startów w rozgrywkach weteranów, klubu i mikstów – 15.000,- 

- wkład własny do programów konkursowych  - 8.000,- 



- delgacje  - 2.000,- 

- wydatki biurowe  - 2.000,- 

- rezerwę 

Dokładny plan opracuje Piotr Milicki i przedstawi w trakcie kolejnych spotkań.        

 

Ad 9.  

Komisja Dyscyplinarna przesłała Zarządowi protokół ze swojego spotkania, odbytego w dniu 

20 stycznia.  Komisja wybrała przewodniczącego, którym został Grzegorz Zybert.  

Zarząd gratuluje kol. Grzegorzowi wyboru i wyraża nadzieję, że w roku 2016 nie będzie miał 

żadnych zajęć.  

 

        

Na tym posiedzenie zakończono.                 

 

 

               Sekretarz                                                                              Prezes PFP 

 

             Karol Solecki                                                                        Jan Neugebauer 


