
 

Uchwały Zarządu PZŁucz. – Prudnik 3 luty 2018 r. 

Uchwała nr 1/2/2018 

Zarząd PZŁucz na swoim posiedzeniu w Prudniku w dniu 3.02.2018r. podjął uchwałę  

o ponownym zatwierdzeniu uchwał z posiedzenia Zarządu w Kielcach w dniu 20.01.2018r.  

Są to uchwały nr od 13 do 22 (11 uchwał w załączeniu).  

Wynik głosowania: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

Uchwała nr 13/1/2018  

1. Zarząd PZŁucz. udziela pełnomocnictwa w zakresie reprezentowania PZŁucz.  

w sprawach organizacyjnych i finansowych, podpisywania umów z MSiT dwóm 

upoważnionym zgodnie ze statutem PZŁucz. na podstawie § 34 pkt 1 i § 41 Statutu Polskiego 

Związku Łuczniczego  

Zarząd PZŁucz udziela pełnomocnictwa w zakresie podpisania sprawozdań za rok 2017 oraz 

do złożenia wniosków do MSiT na rok 2018 osobom:  

- V-ce Prezes ds. promocji – Arkadiusz Ponikowski  

- Główna Księgowa – Ewa Jędrzejczyk  

Wynik głosowania: za – 3, wstrzymał się – 2, przeciw –  0 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

          
Uchwała nr 14/1/2018 
Zarząd PZŁucz upoważnia ponownie Pana Rafała Wosika do reprezentowania PZŁucz. na zewnątrz 
zgodnie z uchwałą z dnia 17 maja 2017 z posiedzenia Zarządu w Głuchołazach. 
Upoważnienie Zarządu PZŁucz traci swoją ważność z dniem 1.03.2018r.  
 
Wynik głosowania: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

Uchwała nr 15/1/2018 

Sprawy licencyjne Związku prowadzi jednoosobowo Pani referent biura Karolina Jędrzejczyk. 

Dotychczas wystawione aktualne licencje uzyskują ważność w roku 2018 i w następnych latach (są 

przedłużone) na podstawie dokonania wpłaty na konto bankowe PZŁucz należnej opłaty licencyjnej 

od zawodników, sędziów, trenerów i członków statutowych PZŁucz: klubów sportowych, okręgów. 

Przy aktualizacji posiadanych licencji obowiązuje złożenie dodatkowych wniosków na przedłużenie 

licencji. Wnioski obowiązują także dla nowo wydawanych licencji dla osób uprawnionych (tj. sędziów, 

zawodników, trenerów) i członków statutowych PZłucz.  (kluby, okręgi)  

Wynik głosowania: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

   

 



 

Uchwała nr 16/1/2018 

Zarząd PZŁucz podjął poniższą uchwałę wobec kłopotów finansowych Związku. Zatwierdza się dopływ 

dodatkowych opłat finansowych w celu zwiększenia wysokości „środków własnych PZŁucz” w roku 

2018: 

1. Uchwala się podwyższoną opłatę licencyjną w roku 2018 w wysokości 50 zł od zawodników  

w kategoriach wiekowych: senior, junior. Pozostałe opłaty zostają niezmienione. 

2. Uchwala się „opłatę wizerunkową” dla PZŁucz. w kwocie 2000zł za każdy miesiąc, od miesiąca 

stycznia do grudnia 2018 od dwóch organów prowadzących w kraju w łucznictwie 

Niepubliczne Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żywcu i w Zarzeczu. Zobowiązuje się główną 

księgową PZŁucz. do wystawiania comiesięcznego rachunku lub noty księgowej dla:  

LKS Łucznik-Żywiec i Podkarpackiej Organizacji Promocji Sportu w Rzeszowie.  

3. Uchwala się opłatę jednorazową w wysokości 1000 zł od klubów sportowych, których 

zawodnicy kadry narodowej otrzymali bezpłatnie sprzęt łuczniczy z PZŁucz. w latach 2013 – 

2017 o łącznej wartości powyżej 5000 zł dla danego klubu. Zobowiązuje się główną księgową 

PZŁucz. do wystawiania rachunku lub noty księgowej dla klubów w miesiącu lutym 2018r.  

z terminem płatności do dnia 31.03.2018r.  

Dotyczy klubów sportowych: LKS Łucznik Żywiec, KS Stella Kielce, GLKS Unia Pielgrzymka,  

KS Obuwnik Prudnik, KS Agros Zamość, SŁ Marymont Warszawa, KS Społem Łódź,  

CWKS Resovia Rzeszów, MLKS Czarna Strzała Bytom, ŁLKS Karima Prząsław, UKS Talent 

Wrocław, UKS Zryw Dobrcz, UKS Grot Zabierzów, PTG Sokół Radom, MLKS Dąbrovia Dąbrowa 

Tarnowska, UKS Piątka Zgierz, AZS OŚ Poznań, KS Boruta Zgierz, KS Płaszowianka Kraków, 

Start Kielce, Start Gorzów Wlkp. Start Lublin, Start Poznań. 

Wynik głosowania: za – 4, wstrzymał się – 0, przeciw –  1 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

          

Uchwała nr 17/1/2018 

Pomimo problemów finansowych Związku, Zarząd PZŁucz. potwierdza podjętą uchwałę nr 8/1/2018 

na posiedzeniu Zarządu w Warszawie w dniu 7.01.2018r. o wyjeździe polskiej reprezentacji na HMŚ  

w USA w dniach 13 – 19.02.2018 r. dla najlepszych zawodników, którzy spełnili opublikowane 

wcześniej kryteria wynikowe: 

Kobiety: 

Sylwia Zyzańska 

Mężczyźni: 

Paweł Marzec – zabrakło 1 pkt. do limitu wynikowego ale wygrał zawody w Prudniku uzyskując 

kwalifikację z punktacji pomocniczej. 

Juniorzy: 



 

1. Łazowski Filip 

2. Kasprowski Oskar 

3. Neścior Andrzej – zabrakło 1 pkt. do limitu wynikowego ale wygrał zawody w Prudniku 

uzyskując kwalifikację z punktacji pomocniczej. 

Trener reprezentacji Leszek Stempel 

Zatwierdza się udział w HMŚ w USA w konkurencji łuków bloczkowych Mari Shkolnej. 

Zawodniczka i jej ojciec pokrywają całe koszty uczestnictwa zawodniczki.(bilet lotniczy, opłata 

startowa, zakwaterowanie i wyżywienie) 

Zobowiązuje się sekretarza generalnego i kierownika wyszkolenia do załatwienia wiz 

amerykańskich dla zawodników w terminie do dnia 9.02.2018 r. 

Zatwierdza się wypłacenie dla zawodników i trenera diety na wyżywienie w dniach 13 – 

18.02. 2018 r. po 20 USD na każdy dzień pobytu. Z pieniędzy tych reprezentacji kraju pokryją 

sobie koszty obiadów i kolacji. 

 - Koszty udziału reprezentacji w HMŚ w USA zostaną opłacone ze środków otrzymanych  

z MSiT w ramach programu FRKF lub programu na konkurencje nie olimpijskie. W przypadku 

braku akceptacji pokrycia środków finansowych ze środków MSiT, koszty wyjazdu do USA 

będą pokryte z otrzymanych w roku 2018 opłat na „środki własne” PZŁucz, ze środków  

pozyskanych od sponsorów i ze środków osobistych zawodniczki S. Zyzańskiej z programu 

MSiT - „TEAM 100”. 

Wynik głosowania: za – 4, wstrzymał się – 0, przeciw –  1 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

 

Uchwała nr 18/1/2018 

Wobec braków środków finansowych na koncie bankowym PZłucz. na dzień 20.01.2018 uchwala się 

co następuje: 

1. Środki finansowe na działalność szkoleniową od dnia 22.01.2018 r. zostaną pokryte przez 

członków Zarządu PZŁucz. i będą zwrócone im po podpisaniu umowy budżetowej i FRKF z 

MSiT. Dotyczą one wynagrodzenia dla trenera głównego kadry narodowej Sergieja Antonva. 

Wynik głosowania: za – 4, wstrzymał się – 1, przeciw –  0 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

 

Uchwała nr 19/1/2018 

Zobowiązuje się sekretarza generalnego do sporządzenia prawidłowego, naniesionego z konkretnymi 

uchwałami i wnioskami oraz poprawkami protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 24.11.2017 i z dnia 

7.01.2018 w terminie do dnia 26.01.2018 r. i przesłania go w tym dniu drogą elektroniczną do 

wszystkich członków Zarządu  



 

Wynik głosowania: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

 

Uchwała nr 20/1/2018 

Kierownik wyszkolenia PZŁucz Jacek Maciaszek przejmuje magazyn i odpowiedzialność za prawidłową 

gospodarkę sprzętową w magazynie z dniem 22.01.2018r. Wcześniejszy stan magazynu ma być 

uzgodniony i wyprowadzony przez sekretarza generalnego, który ma wyjaśnić stan magazynu w jak 

najszybszym czasie z byłym magazynierem Związku, pracującym do września 2017r. Panem 

Mariuszem Jędrzejczykiem.  

Wynik głosowania: za – 4, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

 

Uchwała nr 21/1/2018 

Zarząd PZŁucz podjął uchwałę o treści: 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego podjął uchwałę o sporządzeniu aneksu do umowy (kontraktu o 

pracę) z sekretarzem generalnym p. Rafałem Wosikiem, która została zawarta  

z nim przez Panią Prezes PZŁucz. w kwietniu 2017r. Sekretarz Generalny pracuje do dnia 28.02.2018r. 

na dotychczasowych warunkach płacowych a od dnia 1.03.2018r. wynagrodzenie miesięczne dla 

sekretarza wynosi 3000zł brutto.  

Wynagrodzenie dla sekretarza od miesiąca stycznia 2018r. wypłacane będzie ze środków własnych 

Związku.   

Powodem podjęcia takiej uchwały jest brak możliwości finansowych w budżecie PZŁucz. w roku 2018 

na zatrudnienie sekretarza generalnego w dotychczasowej formie. 

Za realizację powyższej uchwały odpowiedzialnymi osobami ze strony Zarządu PZŁucz. są: 

1. V-ce Prezes ds. promocji – Arkadiusz Ponikowski  

2. V-ce Prezes ds. organizacyjnych – Anna Rabska  

3. Skarbnik Zarządu – Leszek Stempel 

Wynik głosowania: za – 4, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

 

Uchwała nr 22/1/2018 

Ustala się termin następnego posiedzenia Zarządu na dzień 10.03.2018r. w Zamościu  

w przypadku otrzymania pozytywnej odpowiedzi na odwołania złożone przez 2 członków Zarządu do 



 

Ministra Sportu i Turystyki oraz wyjaśnienia w terminie do dnia 31.01.2018r. przez sekretarza 

generalnego w MSiT w sprawie prawidłowego funkcjonowania lub nie Pani Prezes i członka Zarządu 

K. Włosika.  

W przeciwnym razie wobec negatywnej oceny dotychczasowych działań ustala się termin następnego 

Zarządu na dzień 3.02.2018 w Prudniku w celu podjęcia decyzji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Delegatów PZŁucz. i ustalenia terminu oraz miejsca nowych wyborów na Prezesa i 

członków Zarządu PZŁucz. 

Następnie p. A. Rabska poddała pod głosowanie wobec braku zastrzeżeń i poprawek zatwierdzenie 

protokołu z posiedzenia Zarządu w Kielcach. 

Wynik głosowania: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska 

 

 

Uchwała nr 2/2/2018 

 

W sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku 

Łuczniczego na podstawie § 32 ust.1 statutu Polskiego Związku Łuczniczego, Zarząd Polskiego 

Związku Łuczniczego, uchwala co następuje: 

§ 1. Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów 

Polskiego Związku Łuczniczego, które odbędzie się w dniu 4 marca 2018r.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wyszkolenia PZŁucz.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 Wynik głosowania: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

 

Uchwała nr 3/2/2018 

 

 

W sprawie ustalenia miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego 

Związku Łuczniczego  

na podstawie § 32 ust. 1 statutu Polskiego Związku Łuczniczego, Zarząd Polskiego Związku 

Łuczniczego, uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego ustala, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Delegatów Polskiego Związku Łuczniczego, odbędzie się w dniu 4 marca 2018r. w siedzibie 

Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu „Rozbark”, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom – sala główna.  

2. Ustala się pierwszy termin obrad o godz. 13:00, drugi termin obrad o godz. 13:30.  



 

§ 2. Ustala się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów 

Polskiego Związku Łuczniczego: 

1. Przeprowadzenie wyborów na Prezesa Polskiego Związku Łuczniczego.  

2. Przeprowadzenie wyborów członków Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego.  

§ 3. Zobowiązuje się Panią Karolinę Jędrzejczyk i Pana Jacka Maciaszka do pisemnego powiadomienia 

delegatów Polskiego Związku Łuczniczego o terminie, miejscu oraz porządku i regulaminu obrad 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Łuczniczego w dniu 

5.02.2018r.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 Wynik głosowania: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

 

Uchwała nr 4/2/2018 
 
 
1. Zarząd PZŁucz. podjął uchwałę o zatwierdzeniu poprawek w paragrafach i punktach zgłoszonych 
przez P. Annę Rabską – V-ce Prezesa ds. organizacyjnych. 
2. Zarząd PZŁucz. zatwierdza tekst jednolity w ilości 4 stron poprawionego regulaminu Zarządu 
PZŁucz, jako załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2/2018:   
3. Uchwała wchodzi do realizacji z dniem podjęcia tj. 3.02.2018r.  
4. Osobami odpowiedzialnymi za realizację w/w uchwały jest V-ce Prezes Anna Rabska  
i V-ce Prezes Arkadiusz Ponikowski  
Wynik głosowania: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

 

 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

 

Uchwała nr 5/2/2018 

 

Zarząd PZŁucz zatwierdza poprawione kryteria kwalifikacji seniorów, juniorów, juniorów młodszych 

na zawody zagraniczne w roku 2018.  

Tekst jednolity kryteriów w załączeniu do protokołu 

Wynik głosowania: za – 4, wstrzymał się – 1, przeciw –  0 

 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  



 

Uchwała nr 6/2/2018 

 

Zarząd PZŁucz na swoim posiedzeniu w Prudniku podjął uchwałę o treści: 

Zarząd PZŁucz zatwierdził skład Działu Szkolenia PZŁucz:  

1. Przewodniczący – Jacek Maciaszek – Kierownik Wyszkolenia  

2. Zastępca Przewodniczącego – Leszek Stempel – V-ce Prezes ds. szkoleniowo-sportowych  

3. Członek – Sergiej Antonov – trener główny kadry narodowej  

4. Członek – Ryszard Pacura – trener kadry osób niepełnosprawnych  

5. Członek – Henryk Jurzak – trener kadry juniorów  

6. Członek – Henryk Patlewicz – trener kadry juniorek  

7. Członek – Konstantyn Szkolny – trener kadry łucznictwa bloczkowego  

Wynik głosowania: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

 

 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

 

Uchwała nr 7/2/2018 

 

w sprawie korzystania z samochodu służbowego przekazanego z PKOL dla PZŁucz.  

Zarząd PZŁucz podjął uchwałę o obowiązku niezwłocznego zwrotu samochodu osobowego marki 

Toyota, używanego przez Panią Prezes Ewę Czerebak-Mrozowicz do biura PZŁucz. 

Ustala się termin ostatecznego zwrotu samochodu na dzień 10.02.2018r. 

Zarząd upoważnia p. Jacka Maciaszka – kierownika wyszkolenia PZŁucz do odbioru w/w samochodu 

od p. Ewy Czerebak-Mrozowicz w Warszawie lub w Rzeszowie i korzystania z samochodu w celach 

służbowych tak, jak w poprzednich latach kierownik wyszkolenia Henryk Jurzak.  

Wynik głosowania: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

 

 

 

 

 



 

Uchwała nr 8/2/2018 

 

Zarząd PZŁucz na swoim posiedzeniu w Prudniku podjął uchwałę o treści: 

Zarząd PZŁucz ustalił termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego PZŁucz. na dzień 28.04.2018r. 

Tematyka zebrania:  

1. Sprawozdanie z działalności organizacyjno-szkoleniowej i finansowej Związku za rok 2017. 

2. Zatwierdzenie poprawek w statucie PZŁucz.  

3. Zatwierdzenie poprawek w regulaminie dyscyplinarnym PZŁucz.   

Wynik głosowania: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

 

Uchwała nr 9/2/2018 

 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na swoim posiedzeniu w Prudniku podjął uchwałę o treści: 

1. Zobowiązuje się główną księgową i byłego V-ce Prezes ds. promocji Jacka Trojnara do dokładnego 

przedstawienia rozliczenia wydatków związanych z promocją i zakupem materiałów oraz sprzętu 

sportowego w tym mat łuczniczych na organizowane w Kielnarowej i w Łańcucie Mistrzostwa Europy 

Field w październiku 2015 roku.  

2. Należy przygotować stan posiadania przez Związek zakupionych na ME w Łańcucie materiałów  

i sprzętu sportowego z budżetu PZŁucz i MSiT. 

3. Przedstawić inwentaryzację zakupionego sprzętu i materiałów oraz miejsce przechowywania w/w 

sprzętu.  

4. Ustala się termin przygotowania pełnego rozliczenia wraz z dokumentami księgowymi dla 

członków Zarządu PZŁucz na posiedzenie Zarządu w kwietniu 2018r. 

Wynik głosowania: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

 

Uchwała nr 10/2/2018 

 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na swoim posiedzeniu w Prudniku podjął uchwałę  

o treści: 

Zarząd PZŁucz podjął uchwałą zobowiązującą główną księgową, kierownika wyszkolenia, skarbnika,  

V-ce Prezesa ds. szkoleniowo-sportowych do wykonania spisu z natury oraz inwentaryzacji sprzętu 

sportowego wg stanu na dzień 31.12.2018r, sprzętu wydanego zawodnikom i trenerom na 

indywidualne kartoteki sportowe od dnia 1.01.2013 do dnia 30.11.2018r.  



 

Wynik głosowania: za – 4, wstrzymał się – 1, przeciw –  0 

 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

 

Uchwała nr 11/2/2018 

 

Zarząd PZŁucz na swoim posiedzeniu w Prudniku podjął uchwałę:  

1. O obowiązku przekazania dostępu w WAREOS  od sekretarza generalnego dla kierownika 

wyszkolenia, do zgłoszeń polskiej reprezentacji na zawody międzynarodowe. 

2. O przekazaniu od sekretarza generalnego dostępu do poczty elektronicznej dla osób: kierownika 

wyszkolenia i V-ce Prezesów Zarządu.  

3. O przekazaniu dostępu do strony internetowej PZŁucz. dla osób: kierownika wyszkolenia  

i V-ce Prezesów Zarządu.   

Ustala się termin wykonania uchwały - do dnia 10.02.2018r. 

Osobą odpowiedzialną za wykonanie w/w uchwały jest sekretarz generalny Związku p. Rafał Wosik.  

Wynik głosowania: za – 4, wstrzymał się – 1, przeciw –  0 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

 

Uchwała nr 12/2/2018 

 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na swoim posiedzeniu w Prudniku podjął uchwałę:  

Wobec utraty zaufania do działalności Pani Prezes wynikających z nieprawidłowej współpracy  

z sekretarzem generalnym i ukrywania przed członkami Zarządu od wielu miesięcy informacji 

otrzymywanych do biura PZŁucz. z MSiT oraz brakiem odpowiedzialności i nieznajomością przepisów 

ustawy o sporcie, które obowiązują Prezesa każdego Polskiego Związku Sportowego  

a w szczególności niezłożonego oświadczenia lustracyjnego przez Panią Prezes w terminie do dnia 

10.11.2017, zatajenia otrzymanej 2 krotnie informacji o obowiązku zwołania Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Delegatów PZŁucz. 

- Zarząd PZŁucz podjął uchwałę o udzieleniu wotum nieufności Pani Prezes i wycofaniu 

pełnomocnictwa udzielonego Pani Prezes na podstawie uchwały nr 2 z posiedzenia Zarządu PZŁucz  

w Istebnej w dniu 22.10.2016r. o reprezentowaniu PZŁucz. na zewnątrz.  

- Z mocy prawa Pani Prezes przestała pełnić funkcję Prezesa PZŁucz od dnia 15.11.2016r. i mimo tego 

nie informowała Zarządu o utracie swojej funkcji do dnia posiedzenia Zarządu w dniu 3.02.2018r.  

w Prudniku. 

Ustala się termin wykonania uchwały - od dnia 3.02.2018r. 



 

Osobą odpowiedzialną za wykonanie w/w uchwały jest lub V-ce Prezes ds. promocji Arkadiusz 

Ponikowski lub V-ce Prezes PZŁucz. ds. organizacyjnych Anna Rabska.   

Wynik głosowania: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

 

Uchwała nr 13/2/2018 

 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na swoim posiedzeniu w Prudniku podjął uchwałę dotyczącą 

umowy zawartej w sprawie organizacji Mistrzostw Europy Seniorów w Legnicy w roku 2018.  

1. Zarząd PZŁucz. podjął decyzję, że osobą do kontaktów w sprawie realizacji zadania ze strony 

Organizatora, czyli Polskiego Związku Łuczniczego jest Kierownik Wyszkolenia Jacek Maciaszek a nie 

jak zapisano w umowie sporządzonej w dniu 6.05.2016r. w Warszawie p. Kazimierz Kocik.   

2. Ustala się termin wykonania uchwały, zawiadomienia Wykonawcy zadania - od dnia 3.02.2018r.  

do dnia 9.02.2018r.   

3. Osobą odpowiedzialną ze strony Zarządu PZŁucz. za realizację w/w uchwały jest: Kierownik 

Wyszkolenia p. Jacek Maciaszek.  

Wynik głosowania: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

 

Uchwała nr 14/2/2018 

 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na swoim posiedzeniu w Prudniku podjął uchwałę: 

1. Zarząd PZŁucz. zatwierdza na stanowisko trenera kadry narodowej w łucznictwie nie olimpijskim  

– bloczkowym trenera ukraińskiego Konstantyna Shkolnego na okres od dnia 1.03.2018r. do dnia 

31.12.2018r.  

2. Pan Konstantyn Shkolny będzie pełnił tę funkcję trenera społecznie.   

3. Osobą odpowiedzialną ze strony Zarządu PZŁucz. za realizację w/w uchwały jest: Kierownik 

Wyszkolenia p. Jacek Maciaszek.  

Wynik głosowania: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  



 

 

 

Uchwała nr 15/2/2018 

 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na swoim posiedzeniu w Prudniku podjął uchwałę o treści: 

Zatwierdza się zakresy czynności i obowiązków dla szkoleniowców, którzy będą zatrudnieni  

w Związku od dnia 1.02.2018r: 

1. Kierownik Wyszkolenia PZŁucz. – Jacek Maciaszek 

2. Trener główny kadry narodowej – Sergiej Antonov 

3. Trener kadry narodowej juniorów – Henryk Jurzak  

4. Trener kadry narodowej juniorek – Henryk Patlewicz  

5. Trener kadry osób niepełnosprawnych – Ryszard Pacura  

6. Trener kadry łucznictwa bloczkowego – Konstantyn Szkolny  

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest V-ce Prezes ds. szkoleniowo-sportowych i kierownik 

wyszkolenia.  

Ustala się termin na podpisanie zatwierdzonych zakresów czynności do dnia 10.02.2018r.  

Wynik głosowania: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

 

Uchwała nr 16/2/2018 

 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na swoim posiedzeniu w Prudniku podjął uchwałę o treści: 

1. Zatwierdza się obowiązek sporządzenia protokołów zdawczo-odbiorczych na bezpłatne 

przekazanie sprzętu łuczniczego, innego sprzętu i ubiorów sportowych będących na stanie posiadania 

zawodników kadry narodowej PZŁucz. wg potwierdzonych przez nich indywidualnych kartotek 

sprzętowych, na stan magazynowy macierzystego klubu sportowego zawodnika. 

2. Uchwała dotyczy sprzętu pobranego z PZŁucz. w użytkowanie przez byłych zawodników kadry 

narodowej  oraz aktualnych zawodników kadry narodowej  w okresie poprzednich 5-ciu lat tj.  

w latach: 2010, 2011, 2012, 2013.  

3. Do protokołu przekazania dołącza się kserokopie potwierdzeń odbioru sprzętu przez zawodników.  

4. Ustala się termin na wykonanie powyższej uchwały – do dnia 31.03.2018r.  

5. Osobą odpowiedzialną ze strony Zarządu PZŁucz. za realizację w/w uchwały jest p. Główna 

Księgowa Ewa Jędrzejczyk.  

Wynik głosowania: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  



 

 

 

Uchwała nr 17/2/2018 

 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na swoim posiedzeniu w Prudniku podjął uchwałę o treści: 

1. Przyjmuje się na członka statutowego Związku, Okręgowy Związek Łuczniczy w Poznaniu według 

wniosku Okręgu złożonego wraz ze statutem do biura PZŁucz. w dniu 25.09.2017r. oraz dokonanej 

wpłaty na konto PZŁucz za składkę członkowską uiszczoną za rok 2017.  

2. OZŁucz w Poznaniu został zatwierdzony w KRS w dniu 4.05.2017 pod nr 0000674135, REGON: 

367172290, NIP: 779-24-64-031.   

Wynik głosowania: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

 

 

Uchwała nr 18/2/2018 

 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na swoim posiedzeniu w Prudniku podjął uchwałę  

w sprawie trenera Sergieja Antonova.  

1. Zarząd PZŁucz. podjął uchwałę o zatrudnieniu trenera głównego kadry narodowej PZŁucz. od dnia 

1.02.2018r. w terminie do dnia 31.03.2018r. w porozumieniu z klubem sportowym KS Stella Kielce  

ze względu na zameldowanie trenera Sergieja Antonova w Kielcach oraz dotychczasowym brakiem 

otrzymania zezwolenia na pracę od Marszałka Województwa Mazowieckiego.  

2. Trener Sergiej Antonov otrzyma w tym okresie wynagrodzenie za swoją pracę z zawodnikami kadry 

narodowej PZŁucz. w wysokości 9000zł z KS Stella Kielce. 

3. Klub KS Stella Kielce obciąży finansowo rachunkiem lub notą księgową wystawioną na koniec 

miesiąca lutego i koniec miesiąca marca Polski Związek Łuczniczy w wysokości 9000zł miesięcznie.  

4. Polski Związek Łuczniczy wypłaci klubowi KS Stella Kielce należne wynagrodzenie dla trenera 

Sergieja Antonova ze środków własnych Związku otrzymanych z opłat członkowskich i licencyjnych 

oraz innych, które wpłyną na konto bankowe PZŁucz. do 31.03.2018r.    

Ustala się termin wykonania uchwały - od dnia 3.02.2018r. 

Osobą odpowiedzialną za wykonanie w/w uchwały w ustalonych powyżej terminach jest Pani Główna 

Księgowa PZŁucz. Ewa Jędrzejczyk.  

Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zarządu za wykonanie w/w uchwały jest lub V-ce Prezes ds. 

promocji Arkadiusz Ponikowski lub V-ce Prezes PZŁucz. ds. organizacyjnych Anna Rabska i skarbnik 

Zarządu PZŁucz.   

Wynik głosowania: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

 



 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

 

Uchwała nr 19/2/2018 

 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na swoim posiedzeniu w Prudniku podjął uchwałę  

w sprawie podpisywania umów o pracę:  

1. Zarząd PZŁucz. upoważnia członków Zarządu w osobach: V-ce Prezesa Arkadiusza Ponikowskiego  

i skarbnika Leszka Stempla do podpisywania ze szkoleniowcami umów o pracę lub umów  

o świadczenie usług z osobami zatrudnianymi w Polskim Związku Łuczniczym od dnia 1.02.2018r: 

- Trener główny kadry narodowej Sergiej Antonov na okres od 1.04.2018r. do 31.12.2020r.  

z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 9000zł na podstawie umowy o świadczenie usług.   

- Trener kadry narodowej osób niepełnosprawnych Ryszard Pacura na okres od 1.02.2018r. do 

31.12.2020r. z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 6000zł na podstawie umowy o pracę. 

- Trener kadry narodowej juniorów Henryk Jurzak na okres od 1.02.2018r. do 31.12.2018r.  

z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 3700zł na podstawie umowy o świadczenie usług.  

- Trener kadry narodowej juniorek Henryk Patlewicz na okres od 1.02.2018r. do 31.12.2018r.  

z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 3700zł na podstawie umowy o pracę.  

2. Ustala się termin wykonania uchwały - od dnia 5.02.2018r. do dnia 9.02.2018r.  

3. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zarządu za wykonanie w/w uchwały jest lub V-ce Prezes ds. 

promocji Arkadiusz Ponikowski i skarbnik Zarządu PZŁucz. Leszek Stempel.   

Wynik głosowania: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

 

Uchwała nr 20/2/2018 

 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na swoim posiedzeniu w Prudniku podjął uchwałę  

o treści: 

Zarząd PZŁucz ustalił termin następnego posiedzenia Zarządu na dzień 24.02.2018r.  

w Wilkowicach podczas 36 HMPS.  

Prowadzącym zebranie będzie V-ce Prezes ds. organizacyjnych Anna Rabska.  

Wynik głosowania: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  


