
Protokół nr 6/2016 
z posiedzenia 

Zarządu Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowego 

Spotkanie na skype w dniu 16.02.2016 roku 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Jan Neugebauer – prezes zarządu 
2. Piotr Milicki - skarbnik 

3. Karol Solecki – sekretarz 
4. Aurelia Libecka – członek zarządu  
5. Michał Wolak – członek zarządu    
6. Celina Lichnowska – selekcjonerka Kadry Kobiet PFP 
7. Stefan Bartkowiak – rzecznik prasowy 
7. Michał  Moes – gość 

 
Porządek spotkania: 
1. polisa ubezpieczeniowa OC;  
2. zmiany w regulaminie PP;       
3. zatwierdzenie planu finansowego na rok 2016; 
4. wykreślenie członka zwyczajnego; 
5. przyjecie członka zwyczajnego IBRIS Łódź; 
6. przyjecie członka zwyczajnego Klub Graczy Bulowych Łódź; 
7. omówienia sytuacji personalnej w Kadrze Mężczyzn PFP, zmiany w składzie Kadry 
przygotowującej się do TWG 2017; 
8. zgłoszenie klubu „Sokół” Wrocław do Klubowych Mistrzostw Europy.  
9. uchwała o dofinansowaniu wyjazdu Członka Zarządu CEP  na zebranie Zarządu CEP.    
10. uchwalenie stawki kilometrowej dla busa będącego w dyspozycji PFP. 
12. kilometrówka na busa uchwała –  5 za  
13. patronat dla turnieju w XII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi 
 
 
Ad 1. Zarząd ponownie omówił zasady umowy z firmą Interrisk na ubezpieczenie od OC )uchwała nr 
8/2016).  Powrót do tematu spowodowany został pytaniami kierowanymi  do Zarządu w tej sprawie.    

Według wyjaśnień Prezesa: 
Warunki umowy obejmują ryzyka związane z treningami i udziałem w zawodach zawodników 
zrzeszonych przez wszystkich członków PFP. Suma ubezpieczenia to 100.000 złotych, a udział własny 
przy likwidacji każdej szkody wynosi 500 zł.     
 
Ad 2. Na wniosek Komisji Regulaminowej, skierowany do Zarządu,  przyjął uchwałę 
zmieniającą regulamin Pucharów Polski w dwóch punktach. Po pierwsze zwiększono ilość 
rund szwajcara do 5, po drugie ustalono, że wielkość grup w play-offach wynosić będzie 16 
dla PP Tripletów, Dubletów i Mikstów oraz 32 dla Singlistów. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
Zmiany zawarto w uchwale nr 13/2016. 
 
Ad 3.  Zarząd obradował na temat planu finansowego na rok 2016.  Stwierdzono, że potrzeb 
jest znacznie więcej niż planowanych przychodów, co powoduje konieczność zachowania 
ostrożności w podejmowanych decyzjach o wydatkach (Piotr Milicki). 



Jan Neugebauer przedstawił plan wydatków, który starano się dopasować do realiów.  
Poza schematycznymi zapisami uznano, że należy przygotować środki na wsparcie organizacji 
letniego obozu dla dzieci (2000 zł). Znacząco zwiększono środki na pracę pionu 
sędziowskiego, przewidziano też zakupy sprzętu do obsługi turniejów (kółka, tabliczki, zegar).  
Zarząd nie zaakceptował pomysłu prezesa na zakup kul silikonowych z przeznaczeniem do 
sprzedaży.  Plan finansowy przyjęto jako uchwałę nr 14/2016 przy założeniu, że wydatki w 
roku 2016 wyniosą 35.900 zł, a przychody 35.350 zł.          
 
Ad 4.  Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę o wykreśleniu z listy członków PFP warszawskiego 
klubu „Trois Boules”,  na prośbę działaczy rozwiązanego klubu przesłana przez Cezarego 
Zaniewskiego (uchwała nr 15/2016). 
 
Ad 5.  Zarząd jednogłośnie zaakceptował przyjęcie członka zwyczajnego, noszącego nazwę   
IRBIS Ł Ó DŹ PETANQUE zgłoszonego w piśmie z dnia 18 stycznia 2016 roku. Zainteresowani 
przedstawili dokument rejestracyjny oraz uchwałę o przystąpieniu do PFP.   Zgłoszono też 11 
wniosków licencyjnych.  
Akceptację przyjęcia Zarząd PFP wyraził w uchwale nr 16/2016. 
 
Ad 6.  Zarząd jednogłośnie wyraził aprobatę dla przyjęcia członka zwyczajnego KLUBU 
GRACZY BULOWYCH z Łodzi. Zainteresowani podjęli decyzje o przystąpieniu do PFP oraz 
dokonali odpowiednich wpłat.  Decyzję, podjętą jednogłośnie wyrażono w uchwale   nr 
17/2016.       
 
Ad 7. Na wniosek Prezesa dokonano zmiany personalnej w składzie Kadry Mężczyzn PFP,  
objętej programem przygotowań do TWG 2017.  Ze względu na powtarzające się absencje w 
spotkaniach szkoleniowych ze składu wycofano Jędrzeja Śliża z ŻKB, a w jego miejsce 
powołano Kamila Ladaczka z „Sokoła” Wrocław.  
Zmiany dokonano po pobycie Prezesa w Myślenicach w czasie przeprowadzanych konsultacji 
Kadr Mężczyzn.  Absencje jednego zawodnika zakłócają  program szkoleniowy oraz 
uniemożliwiają właściwą ocenę możliwości zawodnika uczestniczącego w programie 
szkoleniowym.  Dokonana zmiana nie wyklucza Jędrzej Śliża z Kadry PFP, jednak kieruje 
finansowanie do osoby, która bez zastrzeżeń będzie je wykorzystywać do własnego rozwoju. 
Podjęta decyzja pozwoli w znacznie większym stopniu uczestniczyć Kamilowi Ladaczkowi, 
Indywidualnemu Mistrzowi Polski 2015, w programie szkoleniowym PFP, realizowanym w 
największej mierze ze środków budżetowych. Pozostali kadrowicze uczestniczą w szkoleniu 
wykazując pełne zaangażowanie.  Sprawa została omówiona w Myślenicach, podczas 
zgrupowania Kadry Mężczyzn PFP, w trakcie spotkania poświęconemu wręczeniu powołań 
na rok 2016.  Decyzję zawarto w uchwale Zarządu nr 18/2016 czterema głosami za, przy 1 
wstrzymującym się Aurelii Libeckiej.      
 
Ad 8.  Zarząd upoważnił Prezesa do zgłoszenia klubu OKS „Sokół” z Wrocławia, jako 
Klubowego Mistrza Polski 2015, do rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Europy 2016. 
Rozgrywki organizuje Europejska Konfederacja Petanque. Wpisowe, wynoszące 250 € 
pokryje  z własnych środków klub, który jest również zobowiązany do wpłaty kaucji na konto 
PFP (wniosek P. Milickiego), w wysokości 2000 zł. Konieczność wpłaty kaucji podyktowana 
jest faktem wprowadzenia przez CEP kar za absencje drużyn zgłoszonych i uczestniczących w 
rywalizacji.  Kara za wycofanie sie z rywalizacji może wynosić od 500 € do 2000 €. 



W prowadzenie kar wprowadzono w związku z odstąpieniem od udziału w turnieju 
finałowym w roku 2015 Żywieckiego Klubu Boules.  Decyzja o zgłoszeniu znalazła się w 
uchwale Zarządu nr 19/2016. 
 
Ad 9.  Zarząd PFP podjął jednogłośną uchwałę o dofinansowaniu wyjazdu Macieja 
Żłobińskiego  do Luksemburga na obrady Zarządu Europejskiej Konfederacji Petanque, 
którego jest członkiem z ramienia PFP (9 kwietnia 2016r.).  Kwota dofinansowania obejmie 
koszty do 1000 zł.  
Sprawę reguluje uchwała nr 20/2016.     
 
Ad 10.  Na wniosek Kierownika Kadry PFP, Adama Jacaka uchwalono stawkę kilometrową dla 
busa zgodną ze stawka Ministra Finasów (w 2015 r. 0,8358 za 1 km).  
Ustalona wcześniej stawka za kilometr na poziomie 50 gr za kilometr nie jest w stanie 
zrekompensować kosztu przejazdu busem, a użyczenie takiego auta na potrzeby Kadry jest 
rozwiązaniem znacznie tańszym od wypożyczania podobnych aut.  
(uchwała nr 21/2016). 
  
Ad 11.  Na wniosek UPKS „Bula” z Łodzi Zarząd PFP podjął decyzję o objęciu Patronatem 
Honorowym Turnieju o Puchar Dyrektora Liceum nr XII, im Stanisława Wyspiańskiego w 
Łodzi  FRANKOFONIA 2016. Turniej odbywa sie po raz trzeci i gromadzi za kilkuset 
uczestników z łódzkich gimnazjów i szkół średnich.  Zarząd PFP dziękuje w tym miejscu 
działaczom UPKS „Bula” za udział w przygotowaniach i realizacji tego turnieju.  
(uchwała nr 22/2016). 
 
Na tym obrady zakończono. 
 
 
                    Sekretarz                                                                                             Prezes      

 
                   Karol Solecki                                                                                Jan Neugebauer 


