
Uchwały 

z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego 

z dnia 16 grudnia 2018 r. w Bytomiu    

 

Uchwała nr 1/2018 

 

§ 1. 

 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na swoim posiedzeniu w dniu 16.12.2018r.  

w Bytomiu zatwierdził funkcje członkom Zarządu:   

1. Prezes - Zygmunt Pluta  

2. V-ce Prezes ds. szkoleniowo-sportowych – Henryk Jurzak  

3. V-ce Prezes ds. organizacyjnych – Dawid Michalski  

4. V-ce Prezes ds. promocji – Marian Kopeć  
5. Skarbnik – Henryk Skrzypek  

6. Członek Zarządu – Henryk Pater  

7. Członek Zarządu – Krzysztof Włosik  

 

Wynik głosowania: za – 7, wstrzymał się – 0, przeciw –  0. 

 

 

Uchwała nr 2/2018 

 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na swoim posiedzeniu w dniu 16.12.2018r.  

w Bytomiu zatwierdził „Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Polskim Związku 

Łuczniczym”. 

1. W celu uzyskania informacji o stanie sprawy indywidualnej należy skontaktować się z Biurem 

Polskiego Związku Łuczniczego 

2. Skargi i wnioski wnoszone na piśmie powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres 

zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek i należy przesyłać je na adres: Polski 

Związek Łuczniczy, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa 

3. Skargi i wnioski niezawierające ww. danych pozostawia się bez rozpoznania. 

4. Sposób składania skarg i wniosków: 

- Skargi i wnioski wnoszone w formie pisemnej na dzienniku podawczym w biurze Związku  

- Skargi i wnioski wnoszone w formie przesyłki pocztowej.  

- Skargi i wnioski wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesyłać na 

adres: archery@archery.pl 

5. Przyjęcia interesantów w celu złożenia skargi lub wniosku do protokołu odbywają się w 

siedzibie Polskiego Związku Łuczniczego, przy ul. Oleandrów 6 w Warszawie. 

6. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23)  

7. Natomiast ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2058) precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o 

działaniach władz publicznych. 

8. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 

miesiąca. 

     

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 16.12.2018r. 

Wynik głosowania: za – 7, wstrzymał się – 0, przeciw –  0. 



 

Uchwała nr 3/2018 

§ 1 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na swoim posiedzeniu w dniu 16.12.2018r.  

w Bytomiu podjął uchwałę: Zatwierdza się przekazanie kompletnych strzał Easton Carbon X10  

z grotami Easton Tungsten dla 4 zawodników, reprezentantów kraju na Mistrzostwa Europy Juniorów 

w Grecji w czerwcu 2018r., którzy nie otrzymali strzał przed wyjazdem ze względu na brak środków 

finansowych z MSiT:  

1. Laura Dullas  

2. Julia Czyż  

3. Paweł Czyż  

4. Antoni Kozłowski  

§ 2  

Przyznane strzały powinny być odebrane w biurze PZŁucz. przez zawodników lub ich trenerów 

klubowych i podpisany odbiór strzał na indywidualnych kartotekach sprzętowych zawodnika w 

terminie do dnia 31.12.2018r.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 16.12.2018r. 

Wynik głosowania: za – 7, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

Następnie członkowie Zarządu złożyli wniosek o wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych  

i skreślenie przez Zarząd PZŁucz. z listy członków zwyczajnych Dolnośląskiego Związku 

Łuczniczego w związku z naruszeniem §17 pkt. 1e) – członek zwyczajny Związku zobowiązany jest 

„do dbania o dobre imię Związku oraz właściwy klimat sprzyjający rozwojowi sportu łuczniczego” 

oraz w pkt. 1c – „dbania o wysoki poziom moralno-wychowawczy i sportowy działaczy sportowych, 

sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów oraz pracowników zatrudnionych w sporcie 

łuczniczym”. Liczne nieprawdziwe doniesienia, kierowane do różnych instytucji w kraju oraz do WA, 

insynuacje, stosowana narracja przeciwko działalności Związku nieprzerwanie od roku 2016 do chwili 

obecnej doprowadziły do utraty wiarygodności, do stworzenia „czarnego wizerunku” Związku  

w krajowych massmediach, wśród działaczy łucznictwa, sympatyków, władz samorządowych  

i sportowych.  

Uchwała nr 4/2018 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na swoim posiedzeniu w dniu 16.12.2018r.  

w Bytomiu podjął uchwałę: Wobec działania na szkodę Polskiego Związku Łuczniczego przez 

Dolnośląski Związek Łuczniczy Zarząd PZŁucz. kieruje sprawę do rozstrzygnięcia przez Komisję 

Dyscyplinarną PZŁucz.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 16.12.2018r. 

Wynik głosowania: za – 7, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

 

Uchwała nr 5/2018 

§ 1 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na swoim posiedzeniu w dniu 16.12.2018r.  

w Bytomiu podjął uchwałę w celu wyboru brakujących członków do Komisji Dyscypliny i Wyróżnień 

PZŁucz. Powołuje się osoby:  



- Kazimierz Oskwarek  

- Adam Łobaza  

§ 2  

Komisja Dyscypliny i Wyróżnień PZŁucz. działa w składzie:  

Przewodniczący – Kazimierz Oskwarek  

V-ce Przewodniczący – Jerzy Więzik  

Sekretarz – Zbigniew Hirszfeld 

Członek – Adam Łobaza  

Członek – Stanisław Pytlak  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 16.12.2018r. 

Wynik głosowania: za – 7, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

Uchwała nr 6/2018 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na swoim posiedzeniu w dniu 16.12.2018r.  

w Bytomiu podjął uchwałę: Ze względów finansowych, organizacyjnych i szkoleniowych Związek nie 

zgłasza polskiej reprezentacji do udziału w Halowych Mistrzostwach Europy w Turcji w dniach 

26.02-2.3.2019r.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 16.12.2018r. 

Wynik głosowania: za – 7, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

 

 

 

Uchwała nr 7/2018 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na swoim posiedzeniu w dniu 16.12.2018r.  

w Bytomiu podjął uchwałę: Zatwierdza się kryteria kwalifikacji zawodników i zawodniczek  

w konkurencji łuków olimpijskich i bloczkowych do udziału w Uniwersjadzie w Neapolu/Włochy  

w terminie 9-13.07.2019r. Kryteria w załączeniu. 

 

Normy i zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski na 

Letnią Uniwersjadę – Neapol/Włochy 2019 

 Studenci i studentki urodzeni pomiędzy 1 stycznia 1994 r. a 31 grudnia 2001 r. – aktualni 

studenci oraz absolwenci z roku 2018., zawodnicy i zawodniczki Kadry Narodowej Polskiego 
Związku Łuczniczego, prezentujący wysoką formę sportową na zawodach zagranicznych, szkoleni 

przez PZŁucz., PŚw i PE oraz PP.  

 

Uzyskanie w terminie do 31 maja 2018 r. limitów wynikowych na zawodach zagranicznych  

w konkurencji olimpijskiej 2x70m:  

 

Kobiety – 650 pkt, 

Mężczyźni – 665 pkt, 
 

Zawodnicy konkurencji nieolimpijskiej - łucznictwo bloczkowe 

 



Kobiety - 685 

Mężczyźni - 695 

 

W przypadku braku spełnienia kryteriów wynikowych przez zawodniczki/zawodników  

o składzie reprezentacji zadecyduje trener kadry narodowej na podstawie obserwacji szkoleniowej 

zawodników na zawodach międzynarodowych i zawodach krajowych rangi Pucharu Polski. 

 

O ostatecznym składzie kadry na Uniwersjadę decyduje Zarząd Główny AZS, PZŁucz i MSiT. 

  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 16.12.2018r. 

Wynik głosowania: za – 7, wstrzymał się – 0, przeciw –  0 

 

 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

 

Jacek Maciaszek                           Zygmunt Pluta Prezes PZŁucz.  


