
Uchwały 

z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego 

z dnia 23 marca 2019 r. w Wilkowicach  

 

 

Uchwała nr 1/3/2019 

 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na swoim posiedzeniu w dniu 23.03.2019r.  

w Wilkowicach zatwierdził bez poprawek protokół nr 3/2019 z trzeciego posiedzenia Zarządu 

PZŁucz. w Rychwałdzie z dnia 23.02.2019r.    

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 23.03.2019r. 

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

 

Uchwała nr 2/3/2019 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na swoim posiedzeniu w dniu 23.03.2019r.  

w Wilkowicach po wnikliwej analizie ze strony skarbnika i Prezesa PZŁucz. ostatecznie 

zatwierdził preliminarz finansowania Związku w roku 2019 po zatwierdzeniu wysokości 

dofinansowania ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki wg podpisanych umów  

z programów:  

1. Szkolenie budżetowe PZŁucz. 

2. Szkolenie nie olimpijskie.  

3. FRKF 

4. Szkolenie kadry osób z niepełnosprawnością  

     

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 23.03.2019r. 

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

 

Uchwała nr 3/3/2019 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na swoim posiedzeniu w dniu 23.03.2019r.  

w Wilkowicach zatwierdził decyzję o podpisaniu umów finansowych z MSiT mimo klauzuli 

zobowiązującej Związek do zwrotu dotacji w przypadku nie odwieszenia Związku przez WA.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 23.03.2019r. 

Wynik głosowania: za – 3, wstrzymał się – 1, przeciw –  0. 

 

Uchwała nr 4/3/2019 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na swoim posiedzeniu w dniu 23.03.2019r.  

w Wilkowicach zatwierdził treść stanowiska Zarządu PZŁucz. wobec pism skierowanych 

do PZŁucz. i MSiT ze strony World Archery z Lozanny.  

1. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PZŁucz. do wystosowania pisma ze stanowiskiem 

Zarządu PZŁucz. do WA w języku angielskim.  

2. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PZŁucz. do wystosowania pisma ze stanowiskiem 

Zarządu PZŁucz. do Ministra Sportu i Turystyki. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 23.03.2019r. 



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

 

Protokolant         Przewodniczący zebrania  

 

Jacek Maciaszek                        Zygmunt Pluta Prezes PZŁucz.  

 

 

 


