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Żywiec, dnia 17.12.2020r. 

PROTOKÓŁ  

Z POSIEDZENIA KOMISJI PZŁUCZ. DS. CZŁONKOSTWA STATUTOWEGO 

Obecni na zebraniu: 

1. Dawid Michalski – Przewodniczący Komisji – zdalnie   

2. Józef Baściuk – Członek – stacjonarnie   

3. Jacek Maciaszek – Członek – stacjonarnie  

4. Jan Lach – Członek – stacjonarnie 

Nieobecni: 

1. Rafał Wosik – Sekretarz  

 

Na zebraniu ustalono harmonogram czasowy przygotowań do Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZŁucz. wytypowanego uchwałą Zarządu PZŁucz. 

na miesiąc wrzesień 2021. 

1. Termin na zgłoszenie się kandydatów na funkcję Prezesa PZŁucz. – do 31.03.2021.   

2. Termin na ostateczne uzupełnienie braków w statutach członków statutowych PZŁucz.  

– do 28.02.2021.   

3. Termin na zgłoszenie przez członków statutowych PZŁucz. propozycji poprawek do statutu 

PZŁucz. – 30.04.2021. Poprawki należy zgłosić drogą mailową w formie elektronicznej w 

celu zamieszczenia na stronę PZŁucz. w zakładce statut oraz w formie papierowej do biura 

PZŁucz.   

4. Termin na zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przez 

okręgowe związki łucznicze i kluby sportowe – do 31.05.2021.  

5. Termin na przygotowanie przez Kierownika Wyszkolenia i trenerów kadry narodowej 

rankingu współzawodnictwa sportowego PZŁucz., klubów sportowych za lata 2017 do 

czerwca 2021 – wykonanie do dnia 31.01.2021 za lata 2017-2020 i do 10.07.2021 za okres od 

01 do 06.2021.Przygotowanie rankingu jest niezbędne do wytypowania „10” najlepszych 

klubów sportowych we współzawodnictwie PZŁucz. w celu przyznania mandatów dla 10-ciu 

delegatów WZSWD PZŁucz.   

6. Komisja postanowiła sporządzić dokładną zweryfikowaną listę członków statutowych 

PZŁucz. na podstawie obowiązującego statutu uprawnionych do udziału w konwencjach 

wojewódzkich w celu wyboru delegatów na WZSWD PZŁucz. do dnia 30.04.2021.   
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7. Proponuje się termin na przeprowadzenie Konwencji Wojewódzkich – do dnia 31.05.2021. 

8. Proponuje się termin na zawiadomienie biura PZŁucz. o wybranych delegatach na 

konwencjach wojewódzkich do 14 dni od terminu odbycia konwencji wojewódzkiej. Termin 

14 dniowy oznacza, że w 14-stym dniu najpóźniej dokumenty muszą być złożone w formie 

papierowej w PZŁucz.   

9. Proponuje się termin 4.09.2021 na odbycie WZSWD PZŁucz. w Krakowie.   

10. Ustala się termin na dostarczenie delegatom wybranym na konwencjach wojewódzkich 

sprawozdania z działalności Zarządu PZŁucz., Komisji Rewizyjnej, ostatecznej propozycji 

statutu PZŁucz. do zatwierdzenia na WZSWD PZŁucz. w formie papierowej wysłanej z biura 

PZŁucz. za dodatkowym potwierdzeniem odbioru oraz dodatkowo do ogólnej wiadomości na 

stronie internetowej PZŁucz. – do dnia 31.07.2021. 


