
PROTOKÓŁ Nr 11/2017  
z posiedzenia Zarządu  

PFP - PZS  
odbytego na Skype w dniu 15.03.2017r. 

 
 
 
W posiedzeniu wzięli udział: 
 

1. Marek Munikowski - prezes PFP 

2. Tomasz Lipczyński - wiceprezes PFP 

3. Karol Szulc - skarbnik PFP 

4. Paulina Majda - sekretarz PFP 

5. Marek Markiewicz - członek Zarządu PFP 

6. Michał Wolak - członek Zarządu PFP 
 
 
 
Porządek obrad: 
 
1. Badania lekarskie; 
 
2. Organizacji 3 Ligi; 

3. Rezygnacja Klubu z Żar; 

4. Orlen Warsaw Games; 

5. Mail do InterMedia; 
 
 
Posiedzenie Zarządu PFP otworzył Prezes PFP przedstawiają plan Zebrania. 
 
1. Określone zostały turnieje na których zawodnicy obowiązkowo powinni posiadać zaświadczenie 

o badaniach lekarskich. Zarząd potwierdził zakładane na Walnym Zgromadzeniu Delegatów 
wymaganie orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w ustawie o sporcie, na turniejach rangi 
Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski. Zarząd rozmawiał również nad skutecznym sposobem 
na kontrolę posiadania aktualnych badań. 

 
 
2. Z powodu zmian wprowadzonych przez Walne Zgromadzenia Delegatów dotyczących 

rozgrywek ligowych, Zarząd po skontaktowaniu się z planowanymi do tej pory organizatorami, 
ustalił lokalizację 3 Ligi. Organizatorami rozgrywek w pierwszym terminie będą: I liga TS 
Liskowiak (Lisków), II i III liga KP Leszczynko (Leszno), a w drugim terminie: I liga Sokół 
(Wrocław), II i III liga ChTPF (Chojnice). 
 

3. Zarząd po usłyszeniu informacji dotyczącej wystąpienia klubu ŁTMP z Federacji odczytanej 
podczas Walnego Zgromadzenia Członków przez Stefana Bartkowiaka oraz odebraniu 
wiadomości z tekstem bez podpisu postanowił poprosić przedstawicieli klubu z Żar 
o dostarczenie do Zarządu oficjalnej, zgodnej ze statutem rezygnacji z członkostwa w PFP-PZS.  



4. PFP zostało zaproszone do udziału w wydarzeniu sportowym t.j. Orlen Warsaw Games 2017 
na terenie Agrykoli w Warszawie. W związku z tym Zarząd postanowił przekazać to zaproszenie 
do Klubu z Warszawy i zapytać o możliwości zorganizowania strefy petanque podczas tej 
imprezy. 

 

5. Po wprowadzeniu nowego szablonu strony internetowej PFP pojawiły się pewne uwagi 
dotyczące braku informacji lub ich aktualizacji oraz funkcjonalności strony. Z racji tego Zarząd 
postanowił przygotować listę wad wykonanego przez firmę InterMedia zlecenia (zmiany strony 
www) i wysłać maila do firmy InterMedia z uwagami oraz prośbą wprowadzenia poprawek. 

 

 

Sekretarz PFP         Prezes PFP 

Majda Paulina         Marek Munikowski 


