
 

 

PROTOKÓŁ Nr 02/2017 

z posiedzenia Zarządu 

Polskiej Federacji Petanque – Polski Związek Sportowy 

odbytego na Skype w dniu 11.01.2017r. 

 

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. Nagrody za szczególne osiągnięcia w 2016r.; 

2. Certyfikaty ukończenia kursów instruktorskich; 

3. Informacje na temat spotkań z prawnikami i w KO TWG; 

4. Sprawy różne; 

 

 

Posiedzenie zebrania Zarządu otworzył Prezes PFP przedstawiając tematy posiedzenia.  

1.  Zarząd podjął decyzję o przyznaniu Katarzynie Błasiak nagrody w wysokości 1000 zł 

za szczególne osiągnięcia w rywalizacji sportowej na arenie międzynarodowej tj za zdobycie 

brązowego medalu na Mistrzostwach Europy, które odbyły się w dniach 4-6 listopada 2016 r. 

w Szwecji (Załącznik do Protokołu - Uchwała nr 3/2017). 

 

2.  Zarząd postanowił wystawić wszystkim uczestnikom kursu instruktorskiego, który odbył się 

w Lesznie, zaświadczenia o ukończeniu kursu. Marek Markiewicz został zobowiązany 

do skontaktowania się z Maciejem Żłobińskim w sprawie certyfikatów miedzynarodowych. 

 

3. Marek Munikowski poinformował członków Zarządu o spotkaniu z radcą prawnym Tomaszem 

Dauermanem prowadzącemu kancelarię wykonującą zawodową działalność lobbingową,  

któremu Zarząd PFP udzielił pełnomocnictwa do reprezentowania Polskiej Federacji Petanque – 

Polskiego Związku Sportowego w pracach związanych z procesem legislacyjnym rządowego 



 

 

projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach 

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990. W ocenie prezesa PFP spotkanie potwierdziło, 

że stanowisko Kancelarii reprezentującej także 15 innych polskich związków sportowych polega 

na dbaniu o to, aby ewentualne zmiany w zapisach ustaw służyły poprawie funkcjonowania 

związków sportowych. 

 

Marek Munikowski poinformował również o spotkaniu w siedzibie Wrocławskiego Komitetu 

Organizacyjnego TWG 2017. 

 

4.  

- Z racji tego że rok 2016 dobiegł końca Zarząd poprosił selekcjonerów Kadry o dostarczenie 

sprawozdań podsumowujących poprzedni rok i o plany na kolejny sezon do dnia 20.01. oraz 

zaprosił ich na pierwsze zebranie które odbędzie się po tym terminie by wspólnie porozmawiać 

na temat oczekiwań.  

- Zarząd rozmawiał na temat obowiązku posiadania badań badań lekarskich podczas turniejów rangi 

mistrzowskiej i pucharowej oraz o sposobie ich kontrolowania. 

 

 

 

Sekretarz          Prezes PFP 

Paulina Majda         Marek Munikowski 


