
Założenia programowe na kadencję 2016-2018 

Prezesa oraz Zarządu Polskiej Federacji Petanque - Związku Sportowego 

 

Na Prezesa PFP ZS zdecydowałem się kandydować w przekonaniu, że moje 

doświadczenie jako sympatyka petanque, który bierze udział w życiu tak organizacyjnym jak 

i sportowym od samego początku powstania Polskiej Federacji Petanque przełoży się 

na uporządkowanie funkcjonowania Federacji. 

Polska Federacja Petanque rozwijając się ze stowarzyszenia łączącego sympatyków 

dyscypliny do tej pory w naszym kraju postrzeganej jedynie jako rekreacja staje się 

organizacją, w której konieczne jest również podkreślenie aspektu sportowego. Zwłaszcza 

w okresie kiedy zbliżają się Światowe Igrzyska oraz Olimpiada mogąca się odbyć w Rzymie 

lub Paryżu dają nam szansę zaistnienia nie tylko jako rozpoznawalna dyscyplina sportowa ale 

również jako dyscyplina realnie kandydująca do znalezienia się w programie Igrzysk 

Olimpijskich. 

W innych kandydatach na stanowisko Prezesa obawiałem się przede wszystkim 

zbytniej potrzeby zaspakajania osobistych ambicji co nie zawsze sprzyja poprawianiu 

atmosfery w naszym środowisku. Jestem przekonany, że moja osoba, otwarta na głosy 

środowiska (bez względu na to z której części kraju lub z jak doświadczonego klubu 

pochodzą) jest najlepszym rozwiązaniem zarówno dla tych, którzy z gry w kulę czerpać chcą 

jedynie przyjemność w parkach i na okazjonalnych turniejach lub festiwalach Petanque, jak 

i dla tych ambitnych, którzy pragną rozwijać się jako sportowcy i rywalizować o najwyższe 

trofea. 

 

Podstawowe założenia programowe na aktualną kadencję to: 

1. Transparentność działań Zarządu 

Będąc wcześniej, jako zwykły członek naszej społeczności, często zaskakiwanym działaniami 

władz PFP mającymi wpływ na zwykłych zawodników postaram się, aby wszelkie działania 

Zarządu PFP stały się transparentne i aby istotne dla naszej społeczności zmiany były jasno 

komunikowane naszemu środowisku. 

2. Wyraźne rozróżnienie sportu od rekreacji. 

Chcielibyśmy doprowadzić do tego, aby na zawodach sportowych za jakie uważamy 

Mistrzostwa Polski i Puchary Polski regulaminy gry były bezwzględnie przestrzegane, aby 

niegrający sędziowie nie ograniczali się do pomiarów na wezwanie ale sami reagowali na 

zauważane nieprawidłowości, aby drużyny na tych zawodach były jednoznacznie 

rozpoznawalne. Wiąże się to z dopracowaniem systemu pracy Kolegium Sędziów oraz 

procedur doboru sędziów na poszczególne imprezy (w tym również sposobów oceny ich 

pracy) co powinno podnieść poziom sędziowania przynajmniej na najważniejszych 

imprezach. 

Jednocześnie chcielibyśmy, aby zawody sportowe o tytuły mistrzowskie były wydarzeniem, 

w których już sam udział byłby wyróżnieniem, a sam cykl kwalifikacyjny do turnieju 

głównego nie składał się gier nie mających większego znaczenia i aby kolejne etapy nie 

musiały być uzupełniane uczestnikami, którzy do tego etapu nie uzyskali kwalifikacji. 

Uważamy, że odpowiedni system rozgrywek na dany etap rozwoju dyscypliny jest jednym 

z elementów, które mają na to wpływ. 



3. Wstąpienie w struktury Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz zwiększenie współpracy 

z MSiT. 

Oznacza to że chcielibyśmy doprowadzić do tego, aby Polska Federacja Petanque stała się 

wreszcie Polskim Związkiem Sportowym co sprawi możliwość nawiązania współpracy 

z MSiT i pozyskania środków na szkolenia młodzieży i prowadzenia kadry ale również 

zmieni (mam taką nadzieję) nasze podejście do tej części graczy, dla których to nie tylko 

zabawa w parku. 

4. Zorganizowanie ogólnopolskiego programu szkolenia i rywalizacji w szkołach 

podstawowych, gimnazjach i liceach 

Powinno to być realne zwłaszcza jeśli uda nam się zrealizować poprzedni punkt. Osoby 

pamiętające dawny projekt ligi Zig Zap mają świadomość jak cenna było to inicjatywa. Jej 

zawdzięczamy wielu cennych aktualnie graczy w naszym kraju oraz właściwie na jej 

uczestnikach został zbudowany wciąż rozwijający się klub w Nysie; 

5. Podjąć starania o stworzenie systemu (sztabu szkoleniowego) pozwalającego na szkolenie 

kadr narodowych (przede wszystkim na podstawie ułatwiania zdobywania doświadczenia 

na turniejach zagranicznych);  

Uważamy, że połączenie wprowadzenia regularnych zajęć przynajmniej do wybranych szkół 

pozwoli na zyskanie młodych zawodników, którzy np. w kadrze B będą mogli zdobywać 

doświadczenie w towarzystwie doświadczonych graczy. Wierzę, że stworzony sztab 

szkoleniowy mógłby poprawiać swoje doświadczenie trenerskie jeśli udałoby się 

wygospodarować środki na przynajmniej sporadyczne wizyty doświadczonych trenerów 

zagranicznych. 

6. Organizacja szkoleń instruktorów nie tylko I stopnia, mogących swobodnie prowadzić 

zajęcia w szkołach ale również przygotowywanie kadry autentycznie i praktycznie 

przygotowanej do objęcia funkcji w sztabie szkoleniowym kadry; 

7. Poprawienie współpracy z klubami. 

Wspieranie inicjatyw lokalnych, pomoc klubom w organizacji turniejów; 

8. Kontynuacja „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie 

przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym w 2016 

roku, w tym do „The World Games 2017” oraz podjęcie starań do korzystania w przyszłości 

z innych programów ze wsparciem finansowym. 

9. Stworzenie docelowo struktury z jasnym i klarownym podziałem odpowiedzialności 

i kompetencji zgodnie z załączonym schematem. 


