
 

 
Uchwały Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego 

z dnia 24 lutego 2018 r. w Wilkowicach 

Uchwała nr 21/2/2018 

Zarząd PZŁucz zatwierdził treść odpowiedzi do Dolnośląskiego Związku Łuczniczego:  

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 12 lutego 2018r. skierowane do Zarządu PZŁucz  
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku 
Łuczniczego na dzień 4 marca 2018r, Zarząd Polskiego Związku rozpatrywał pismo na posiedzeniu 
Zarządu w dniu 24.02.2018 w Wilkowicach i informuje jak poniżej. Uchwałą nr 2/2/2018 Zarządu 
Polskiego Związku Łuczniczego z dnia 3 lutego 2018r., Zarząd zdecydował o zwołaniu Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Łuczniczego w związku z otrzymanym pismem 
nr DKN-WN.4065.102.2017 z dnia 29 grudnia 2017r. Ministra Sportu i Turystyki w sprawie  utraty 
funkcji publicznej przez Panią Ewę Mrozowicz - Czerebak  – Prezesa Zarządu oraz Pana Krzysztofa 
Włosika – Członka Zarządu. Osoby te nie dopełniły obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego  
w terminie do dnia 15 listopada 2017r. Wobec powyższego Minister Sportu i Turystyki zobowiązany 
był wcielić skutek określony w art. 21 e ust.1 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944- 1990 (Dz. U, z 2017 r., 
poz. 1600) oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2186), tj. utrata funkcji publicznej. 
Ponieważ fakt pozbawienia funkcji stwierdza podmiot właściwy w sprawie pozbawienia lub 
stwierdzenia wygaśnięcia funkcji publicznej, a zgodnie ze statutem Polskiego Związku Łuczniczego 
jest nim Walne Zgromadzenie Delegatów, Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego zdecydował  
o zwołaniu w trybie art. 32 ust. 1 statutu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów,  
( o fakcie tym został powiadomiony również organ nadzoru, tj. Minister Sportu i Turystki). 

Odnosząc się do kwestii krótkiego okresu czasu pomiędzy poinformowaniem o zwołaniu 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów, a przeprowadzeniem jego obrad stwierdzanym 
przez Panią brakiem prawnej możliwości do przeprowadzenia prawidłowej procedury wyboru 
delegatów Polskiego Związku Łuczniczego pragniemy poinformować, iż zgodnie z § 27 ust. 7 statutu 
Polskiego Związku Łuczniczego kadencja uprawnionych delegatów na Walne Zgromadzenie trwa  
4 lata i rozpoczyna się z chwilą ich wybrania, a kończy z chwilą powołania nowych po upływie 
kadencji.  
W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZŁucz w Bytomiu w dniu 4.03.2018r. biorą 
udział delegaci, którzy uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZŁucz w Istebnej w dniu 
22.10.2016r.  
Wobec powyższego nie zachodzi konieczność ponownego wybierania delegatów.  Jednocześnie 
podkreślamy, iż zgodnie z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia  
7 września 2017 r. który rozpatrywał sprawę wstrzymania wykonania decyzji Ministra Sportu  
i Turystyki Minister Sportu i Turystyki stwierdził, że zakresem postępowania i przedmiotem 
zaskarżonej decyzji nadzorczej była wyłącznie kwestia oceny legalności uchwały Zarządu PZŁucz.  
o treści "Zarząd PZŁucz. uchwala terminy, lokalizację i pełnomocników PZŁucz. na konwencje 
wojewódzkie, które wybiorą Delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 
delegatów zgodnie z załączoną listą  
i statutem", w przedmiotowej sprawie nie kwestionowano przebiegu konwencji wojewódzkich, jak  
i samego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów. Nawiązując do 
powyższego wydaje się zatem, że nie ma podstaw do uznania, że zarówno delegaci na konwencje 
wojewódzkie jak i wybrane władze Polskiego związku Łuczniczego w 2016 roku zostały wybrane  
w sposób nieuprawniony.   

W związku ze złożeniem przez Pana Jacka Maciaszka rezygnacji z funkcji V-ce Prezesa ds. 
szkoleniowo – sportowych Polskiego Związku Łuczniczego, Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na 
swoim posiedzeniu w dniu 7 stycznia br. zgodnie z § 23 ust.1 dokooptował do swojego 



 

składu nowego członka Dawida Michalskiego w miejsce członka, który ustąpił ze składu Zarządu. 
Następnie po otrzymaniu informacji, o której mowa we wstępie niniejszego pisma odnośnie utraty 
funkcji publicznej Pani Ewy Mrozowicz – Mrozowicz  i Pana Krzysztofa Włosika Zarząd Polskiego 
Związku Łuczniczego nie mógł już skorzystać z delegacji prawnej tego artykułu, gdyż przy liczbie 7 
członków zarządu miał prawo dokooptować jeszcze tylko 1 osobę. Wobec czego zgodnie z art. 32 ust. 
1 podjęto decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów w celu wybrania 
nowego Prezesa Polskiego Związku Łuczniczego oraz nowego członka zarządu w miejsce osób, które 
utraciły funkcje publiczne. W związku z utratą funkcji publicznej Pani Prezes PZŁucz. otrzymała w dniu 
9.01.2018r. pisemne zalecenie z Departamentu Prawnego MSiT o konieczności zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁucz celem wyboru Prezesa i członka Zarządu. 

 

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

 

Uchwała nr 22/2/2018 

1. Zarząd PZŁucz pozbawia p. Jacka Trojnara funkcji Przewodniczącego Komisji Dyscypliny  

i Wyróżnień PZŁucz z dniem 24.02.2018r.  

2. Zobowiązuje się V-ce Prezesa ds. organizacyjnych i V-ce Prezesa ds. promocji do pisemnego 

wystąpienia do Jacka Trojnara o natychmiastowy zwrot wszelkiej dokumentacji spraw 

prowadzonych i spraw, które nie zostały rozpatrywane przez Komisję Dyscypliny i Wyróżnień 

na adres PZŁucz. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.03.2018r.  

3. Zobowiązuje się Zarząd PZŁucz po uzupełniających wyborach w dniu 4.03.2018r. do wybrania 

nowego Przewodniczącego Komisji Dyscypliny i Wyróżnień.  

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

 

Uchwała nr 23/2/2018 

1. Zarząd PZŁucz. zobowiązuje główną księgową do zapłaty należności w kwocie 3119,16zł do 

drukarni WIG w Żywcu ze środków własnych uzyskanych z opłat licencyjnych, członkowskich  

i innych w terminie do dnia 31.03.2018r.  

2. Zarząd PZŁucz. zobowiązuje główną księgową do zapłaty ze środków własnych należności  

w kwocie 3014zł do dnia 31.03.2018r. za bilet samolotowy dla zawodniczki kadry narodowej 

Mileny Barakońskiej zakupiony w marcu 2017 roku na wyjazd do Korei Płd. na zgrupowanie 

szkoleniowe. Należność należy zapłacić p. Marzenie Osickiej – Dyrektorowi SMS im. 

Żywieckich Habsburgów w Żywcu na podstawie załączonego wezwania do zapłaty.  

3. Należnością w kwocie 3014zł należy obciążyć ze strony PZŁucz. klub sportowy Obuwnik 

Prudnik, którego zawodniczka, jako jedyna z wyjeżdżającej reprezentacji nie uzyskała 

akceptacji MSiT do pokrycia jej kosztów przelotu do Korei i z powrotem.  

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

 

Uchwała nr 24/2/2018 

1. Zarząd PZŁucz. zobowiązuje wszystkie Uczniowskie Kluby Sportowe, które nie opłaciły składek 

członkowskich w roku 2017 do zapłaty składki członkowskiej w roku 2018r. na konto 

bankowe PZŁucz. lub bezpośrednio gotówką w biurze Związku.    



 

Wynik 

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

 

Uchwała nr 25/2/2018 

1. Zarząd PZŁucz. na mocy § 32 punkt 1 i 3 statutu PZŁucz. zwołuje Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Delegatów PZŁucz. na dzień 15.04.2018r. w Prudniku o godzinie 13:00  

w I terminie i o godz. 13:30 w II terminie, którego głównym celem będzie: 

1. Podjęcie uchwały o zmianach w statucie w stosunku do statutu PZŁucz. zatwierdzonego 

przez MSiT w dniu 23.12.2014r.   

2. Podjęcie uchwały o zmianach w regulaminie dyscyplinarnym PZŁucz. zatwierdzonym na 

Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZŁucz. w dniu 22.10.2016r.        

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

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

Jacek Maciaszek       Anna Rabska  

         Arkadiusz Ponikowski  

 


