
 

 

PROTOKÓŁ Nr 1/2017 

z posiedzenia Zarządu 

Polskiej Federacji Petanque– Polski Związek Sportowy 

odbytego na Skype w dniu 05.01.2017r. 

 

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. Wybór organizatorów Imprez Mistrzowskich w roku 2017; 

2. Wdrożenie nowej strony internetowej; 

3. Zamknięcie programu TWG 2016 oraz sporządzenie oferty do umowy na dofinansowanie 

programu TWG 2017; 

4. Przygotowanie oferty na partnerstwo w organizacji TWG; 

5. Przygotowanie Kongresu Sprawozdawczego; 

6. Sprawy różne; 

 

Posiedzenie zebrania Zarządu otworzył Prezes PFP przedstawiając tematy posiedzenia.  

1.  Zarząd zapoznał się z ofertami klubów oraz z wnioskiem o dołączenia do składu 

wybierającego Józefa Parchanowicza jako przedstawiciela Konwentu Seniorów. 

Propozycje wysłały następujące kluby: KSP BROEN-KARO Dzierżoniów, „Sokół” 

Wrocław, Żywiecki Klub Boules, Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie oraz 

Towarzystwo Sportowe „Liskowiak”. 

Z uwagi na zastrzeżenia co do organizacji turnieju przez Klub z Liskowa, niepoprawne 

zachowanie oraz niechęci udziału w Nadzwyczajnym Kongresie Delegatów  

przedstawicieli klubu w poprzednim roku, Zarząd podjął uchwałę dotyczącą rozpatrywania 

oferty TS „Liskowiak” podczas przydzielania organizacji turniejów pod auspicjami PFP. 

Większość osób opowiedziała się za warunkowym uwzględnieniem w/w klubu 

w konkursie (Załącznik do Protokołu - Uchwała nr 1/2017).  

Kluby otrzymały do organizacji następujące turnieje: 

• I termin I ligi, Puchar Polski Dubletów - TS „Liskowiak” 

• II termin I ligi, Puchar Polski Singli, Mistrzostwa Polski w Strzale Precyzyjnym Mężczyzn - 

OKS „Sokół” Wrocław 



 

 

• II liga strefa północna - Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie 

• Mistrzostwa Polski Kobiet, Mistrzostwa Polski Mężczyzn, Mistrzostwa Polski Dubletów - 

Żywiecki Klub Boules 

• Puchar Polski Tripletów, Puchar Polski Par Mieszanych - KSP BROEN-KARO 

Dzierżoniów 

(Załącznik do Protokołu - Uchwała nr 2/2017) 

Decyzja o przydzieleniu turniejów danym klubom została podjęta po zapoznaniu się 

z opinią Józefa Parchanowicza – Prezesa Klubu Sportowego „Petanka” Wrocław, który 

zgodnie z wcześniej określonymi procedurami wyłaniania organizatorów turniejów pod 

patronatem PFP, jako przedstawiciel Konwentu Seniorów zapoznał się z ofertami. Ze 

względu na brak chętnych na organizację pozostałych turniejów Zarząd postanowił 

zorganizować drugą część konkursu na wybór organizatora. 

2.  Mimo dokonania opłaty za modernizację strony we wrześniu 2016r. co miało stanowić 

warunek wykonania usługi, nowa strona internetowa nie została wprowadzona. W związku 

z tym Zarząd podjął decyzję o natychmiastowym kontakcie z firmą InterMedia w celu 

wyjaśnienia sytuacji. 

3. Po otrzymaniu raportu końcowego od p. Kurnatowskiej oraz p. Jacaka Zarząd będzie mógł 

podsumować rok 2016 oraz zamknąć projekt TWG na ten rok. 

4. Zarząd został poinformowany przez Prezesa PFP o konieczności wypełnienia oferty 

do wykonania zadania publicznego „Przygotowanie i współorganizacja zawodów w 

ramach Światowych Igrzysk Sportowych – THE WORLD GAMES 2017”. Łączy się z tym 

konieczność zdobycia stosownych dokumentów umożliwiających potwierdzenie 

możliwości współorganizacji zawodów The World Game 2017. 

5. Zarząd rozpoczął przygotowania do organizacji Kongresu Delegatów 2017. Podjął 

rozmowy na temat planowanego miejsca zorganizowania Zebrania. 

6. Pozostałe tematy: 

- Spotkania Zarządu zostały przeniesione z czwartku na wtorek. 

- Zarząd przeprowadził rozmowę na temat wymaganych badań lekarskich w PFP –PZS 

oraz innych wymogach jakie na PFP nakłada ustawa o sporcie po tym jak PFP stało się 

polskim związkiem sportowym. Uzgodniono konieczność dostosowania istniejących 

regulaminów w pewnych zakresach oraz konieczność przygotowania komunikatu dla/do 

klubów i innych członków PFP z wylistowanymi obowiązkami zarówno klubów jak 

i zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym, które pojawiły się 

w związku z przekształceniem się PFP w Polski Związek Sportowy. 

 

Na tym zebranie zakończono.  

 

 

Sekretarz          Prezes PFP 

Paulina Majda         Marek Munikowski 


