
Uchwały Zarządu PZŁucz. 

posiedzenie w dniu 18 stycznia 2019  

w Bytomiu 

 

Uchwała nr 1/1/2019 

Zarząd PZŁucz. na swoim posiedzeniu w dniu 18.01.2019 w Bytomiu podjął uchwałę: 

Zatwierdza się bez poprawek protokół z posiedzenia Zarządu w Bytomiu z dnia 16.12.2018r.  

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

Uchwała nr 2/1/2019 

Zarząd PZŁucz. na swoim posiedzeniu w dniu 18.01.2019 w Bytomiu podjął uchwałę: 

Zatwierdza się poprawiony tekst jednolity regulaminu przyznawania licencji w PZŁucz. w stosunku 

do regulaminu zatwierdzonego w dniu 15.04.2018 na posiedzeniu Zarządu w Prudniku /tekst jednolity 

regulaminu przyznawania licencji – załącznik nr 1.   

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

Uchwała nr 3/1/2019 

Zarząd PZŁucz. na swoim posiedzeniu w dniu 18.01.2019 w Bytomiu podjął uchwałę: 

Zatwierdza się do realizacji wszystkie uchwały podjęte przez Zarząd PZŁucz. w roku 2018. 

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

Uchwała nr 4/1/2019 

Zarząd PZŁucz. na swoim posiedzeniu w dniu 18.01.2019 w Bytomiu podjął uchwałę: 

Należy dokonać niezwłocznie zapłaty należności ze środków własnych Związku wg podjętych 

wcześniej uchwał w roku 2018 i pisma skarbnika Dawida Michalskiego z dnia 11.12.2018r.  

do p. Głównej Księgowej PZŁucz.:  

1. Zapłata do Hotelu Dębina w Żywcu – kwota 9040zł  

2. Zapłaty zwrotu kosztów przejazdu członków Zarządu na zebrania w roku 2018 – kwota 6000zł  

3. Zapłaty kosztów związanych z organizacją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów 

PZŁucz. w Bytomiu w dniu 16.12.2018r. – kwota 4000zł  

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

Uchwała nr 5/1/2019 

Zarząd PZŁucz. na swoim posiedzeniu w dniu 18.01.2019 w Bytomiu podjął uchwałę: 

Zarząd PZŁucz. zatwierdza obowiązujące opłaty w PZŁucz. w roku 2019.  

Wykaz opłat – załącznik nr 2. 

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

Uchwała nr 6/1/2019 

Zarząd PZŁucz. na swoim posiedzeniu w dniu 18.01.2019 w Bytomiu podjął uchwałę: 

Zarząd PZŁucz. zatwierdza kryteria kwalifikacji zawodników do reprezentacji kraju na zawody 

zagraniczne w roku 2019 w kategorii seniorów i juniorów w konkurencji olimpijskiej oraz osób 

niepełnosprawnych i kryteria w konkurencji łuków bloczkowych i Field. 

Kryteria kwalifikacji – załącznik nr 3.  

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

Uchwała nr 7/1/2019 

Zarząd PZŁucz. na swoim posiedzeniu w dniu 18.01.2019 w Bytomiu podjął uchwałę: 

Zarząd PZŁucz. zatwierdza skład osobowy grupy szkolenia olimpijskiego Tokio 2020 na podstawie  

złożonych imiennych pisemnych deklaracji do dnia 16.12.2018r. na ręce kierownika wyszkolenia  

i trenera głównego kadry narodowej oraz obowiązkowego uczestnictwa w akcjach szkoleniowych  

i obowiązkowych zawodach kontrolnych.  

12 kserokopii deklaracji zawodników – załącznik nr 4.  



Kobiety: 

1. Zyzańska Sylwia – 1997 – Łucznik Żywiec  

2. Leśniak Natalia – 1991 – Łucznik Żywiec  

3. Farasiewicz Karolina – 1996 – Obuwnik Prudnik 

4. Kocaj Marlena – 1999 – Resovia Rzeszów  

5. Góral Małgorzata – 1995 – Stella Kielce 

6. Rząsa Joanna – 1990 – Łucznik Żywiec  

Mężczyźni:  

1. Kasprowski Oskar – 2000 – Łucznik Żywiec 

2. Banaszak Jakub – 1996 – BKS Bydgoszcz  

3. Ogrodowczyk Mateusz – 1998 – Surma Poznań 

4. Szafran Marek – 1997 – Społem Łódź 

5. Basiuras Michał – 1996 – Społem Łódź 

6. Sierakowski Kacper – 1993 – Marymont 

Warszawa 

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

Uchwała nr 8/1/2019 

Zarząd PZŁucz. na swoim posiedzeniu w dniu 18.01.2019 w Bytomiu podjął uchwałę: 

Zarząd PZŁucz. zatwierdził wysokość środków finansowych przydzielonych ze środków BP i FRKF 

organizatorowi zawodów ogólnopolskich w zależności od rangi imprezy typu: Mistrzostw Polski  

i Pucharów Polski. Przydzielone środki mogą dotyczyć następujących kosztów: wynajem obiektu, 

transport, zakup tarcz łuczniczych, ryczałty sędziowskie i zakwaterowanie oraz wyżywienie dla  

3 sędziów powołanych przez PZŁucz.   

Ranga imprezy:  

- Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów – 4000zł 

- Mistrzostwa Polski Juniorów mł., Puchar Polski Seniorów i Juniorów – 3000zł 

- Puchar Polski Juniorów mł. – 1500zł  

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

Uchwała nr 9/1/2019 

Zarząd PZŁucz. na swoim posiedzeniu w dniu 18.01.2019 w Bytomiu podjął uchwałę: 

1. Ze względu na brak środków finansowych zatwierdza się priorytet w finansowaniu szkolenia  

w przygotowaniach do MŚw. w Holandii w celu realizacji głównego założenia uzyskania kwalifikacji 

drużynowych na IO w Tokio 2020. 

2. Planuje się finansowanie szkolenia kadry seniorów do MŚw. w Holandii do dnia 30.06.2019. 

Pozostałe szkolenie od 1.07.2019 uzależnione jest od zdobycia kwalifikacji drużynowych do IO.  

3. W przypadku nieuzyskania kwalifikacji drużynowej ograniczona zostanie działalność szkoleniowa  

i organizacyjna w biurze PZŁucz. ze względu na brak środków finansowych – rezygnacja  

z zatrudnienia na pełnym etacie i reorganizacja zatrudnienia na ½ etatu trenera głównego kadry 

narodowej.  

4. Planuje się finansowanie szkolenia kadry narodowej juniorów tylko do terminu Mistrzostw Świata 

Juniorów w Hiszpanii a następnie w przypadku braku wysokich rezultatów całość szkolenia od 

miesiąca października 2019 roku oparta zostanie na szkoleniu klubowym i wojewódzkim.  

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

Uchwała nr 10/1/2019 

Zarząd PZŁucz. zatwierdził regulamin członkostwa zwyczajnego w Polskim Związku Łuczniczym 

obowiązującego od roku 2019 w obecnej kadencji Władz PZŁucz. i następnych.  

Tekst zasad regulaminu stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

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

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia tj. 18.01.2019r.  

Tekst regulaminu – załącznik nr 5:  

1. Członek zwyczajny PZŁucz. - klub sportowy przyjęty w poczet członków statutowych PZŁucz. 

zobowiązany jest do: 

a) uiszczania do PZŁucz. w terminie do dnia 30.04. każdego roku składki członkowskiej w formie 

dokonanego przelewu bankowego lub gotówkowej wg stawki ustalanej każdorazowo przez Zarząd 

PZŁucz. na dany rok kalendarzowy. 



b) uiszczania w terminie wg obowiązującego „regulaminu przyznawania licencji w Polskim Związku 

Łuczniczym” opłaty licencyjnej dla klubu sportowego uczestniczącego po raz pierwszy w swojej 

działalności w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa PZŁucz..Wysokość opłaty licencyjnej  

w takim przypadku każdorazowo ustala Zarząd PZŁucz. na dany rok kalendarzowy. 

Wydana wcześniej przez PZŁucz. opłata licencyjna dla klubu sportowego uczestniczącego już  

w systemie współzawodnictwa sportowego w ramach PZŁucz. jest jednorazowa.   

c) Opłata licencyjna dla klubu sportowego uczestniczącego w okręgowym, międzyklubowym, 

międzywojewódzkim i klubowym systemie współzawodnictwa w ramach PZŁucz. wydana przez 

Zarząd OZŁucz. lub Zarząd klubu sportowego jest jednorazowa i nie wymaga przedłużania.  

Wysokość jednorazowej opłaty licencyjnej ustala w takim przypadku Zarząd OZŁucz. lub Zarząd 

klubu sportowego.  

d) uiszczania w terminie wg obowiązującego „regulaminu przyznawania licencji w Polskim Związku 

Łuczniczym” opłaty licencyjnej dla zawodników uczestniczących w ogólnopolskim systemie 

współzawodnictwa PZŁucz..  

Wysokość opłaty licencyjnej od zawodnika każdorazowo ustala Zarząd PZŁucz. na dany rok 

kalendarzowy.  

e) opłata licencyjna dla pozostałych zawodników uczestniczących w okręgowym, międzyklubowym, 

międzywojewódzkim i klubowym systemie współzawodnictwa w ramach PZŁucz. przyznana przez 

Zarząd OZŁucz. lub Zarząd klubu sportowego jest jednorazowa w ciągu kariery sportowej danego 

zawodnika na szczeblu nie ogólnopolskim. 

f) klub sportowy zobowiązany jest do uczestniczenia obowiązkowego w systemie współzawodnictwa 

sportowego/zawodów sportowych organizowanych przez PZŁucz., OZŁucz., klub sportowy  

w zawodach rangi międzynarodowej, ogólnopolskiej, międzywojewódzkiej, wojewódzkiej, 

okręgowej, międzyokręgowej, międzyklubowej, klubowej – minimum 2 – krotnie w każdym roku 

kalendarzowym.     

Uchwała nr 11/1/2019 

Zarząd PZŁucz. na swoim posiedzeniu w dniu 18.01.2019 w Bytomiu podjął uchwałę: 

Należy ograniczyć do minimum zebrania Zarządu w Warszawie ze względu na duże koszty delegacji  

i organizować zebrania przy okazji zawodów ogólnopolskich.  

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

 

Protokolant:              Przewodniczący Zebrania:  

Jacek Maciaszek         Prezes Zygmunt Pluta 

 

  


