Protokół
z obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Polskiego
Związku Łuczniczego w dniu 22 października 2016 roku w Istebnej.
Początek obrad godz.11.00 /I termin/.
Obecni - wg listy obecności.
Delegat Senior, Wiceprezes ds. Organizacyjnych PZŁucz, Henryk Skrzypek dokonał otwarcia
Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Łuczniczego. Na jego wniosek
uczczono minutą ciszy zmarłego w tym roku Prezesa Zdzisława Kozłowskiego. Następnie Pan
Henryk Skrzypek powitał wszystkich Delegatów oraz zaproszonych gości spośród, których
wymienił:
- Pana Jacka Janowicza - przedstawiciela Departamentu Sportu Wyczynowego
Ministerstwa Sportu i Turystyki;
- Pana Macieja Odolczyka - przedstawiciela Departamentu Kontroli i Nadzoru
Ministerstwa Sportu i Turystyki;
- Pana mecenasa Rafała Wosika.
Wszystkie Panie - delegatki zostały powitane kwiatami
Zarząd PZŁucz uroczyście wręczył nagrody za osiągnięcia w latach 2013-2016.
Otrzymali je:
Pani Milena Olszewska, brązowa medalistka tegorocznych Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de
Janeiro, trener Ryszard Bukański a także trener kadry Osób Niepełnosprawnych Pan Ryszard
Pacura,
- sportowcy: łucznicy i łuczniczki - medaliści i medalistki Mistrzostw Świata i Mistrzostw
Europy seniorów indywidualnie i drużynowo , juniorów indywidualnie,
- sportowcy: łucznicy i łuczniczki ON
- trenerzy medalistek Mistrzostw Świata i Europy seniorów indywidualnie i drużynowo oraz
juniorów indywidualnie,
a także :
„10” – ka najlepszych klubów sportowych wg Rankingu PZŁucz.:
1. LKS Łucznik Żywiec
2. St.Ł. Marymont Warszawa
3. KS Obuwnik Prudnik
4. KS Stella Kielce
5. UKS Talent Wrocław
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6. KS Społem Łódź
7. GLKS Unia Pielgrzymka
8. MLKS Czarna Strzała Bytom
9. MRKS Gdańsk
10. CWKS Resovia Rzeszów.
Zasłużeni Sędziowie:
1. Bonus Alojzy
2. Skrzypek Henryk
3. Mozer Leszek
Działacze PZŁucz 2013-16:
1. Pyk Wiktor
2. Rogalewski Bogusław
3. Krupa Roman
Zarząd PZŁucz za lata 2013-2016:
1
Kazimierz Kocik
2
Jacek Trojnar
3
Skrzypek Henryk
4
Jacek Maciaszek
5
Henryk Pater
6
Leszek Stempel
7
Alojzy Bonus.
Specjalne podziękowanie od ustępującego zarządu wraz z koszem kwiatów otrzymała
Pani Ewa Jędrzejczyk, Główna Księgowa PZŁucz która, tak jak i w poprzednich latach
działalności w PZŁucz, perfekcyjnie wypełniała swoje obowiązki, niejednokrotnie
wykraczające poza ich zakres.
Następnie Pan Henryk Skrzypek zgłosił kandydaturę Pana Henryka Jurzaka na
Przewodniczącego Obrad, który wyraził na to zgodę. Innych kandydatów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie Delegatów w wyniku głosowania jawnego 38 głosami “za”, przy
17 wstrzymujących się, przy braku głosów przeciwnych, wybrało Pana Henryka Jurzaka
Przewodniczącym Obrad.
Pan Henryk Jurzak podziękował za zaufanie i wybór na Przewodniczącego Obrad, po
czym zgłosił na Wiceprzewodniczącego obrad Pana Jarosława Walaszka, który wyraził na to
zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie Delegatów w wyniku głosowania jawnego 38 głosami “za”, przy
17 wstrzymujących się, przy braku głosów przeciwnych, wybrało Pana Jarosława Walaszka.
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Przewodniczący obrad zgłosił na Protokolanta obrad Panią Iwonę Szczepańską,
Dyrektora Biura Polskiego Związku Łuczniczego, która wyraziła na to zgodę. Innych
kandydatur nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie Delegatów w wyniku głosowania jawnego wybrało Panią Iwonę
Szczepańską, 38 głosami “za”, przy 17 wstrzymujących się i przy braku głosów przeciwnych.
Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad: Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Łuczniczego w dniu 22.10.2016.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZŁucz.
2. Otwierający obrady przeprowadza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
w składzie: Przewodniczący obrad, Zastępca przewodniczącego i Sekretarz.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu obrad.
5. Wybory Komisji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów
PZŁucz. :
- Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
- Komisji Statutowej,
- Komisji Wyborczej,
- Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
7. Uchylenie i przyjęcie tekstu jednolitego statutu PZŁucz.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu PZŁucz za 2015
9. Sprawozdanie z działalności PZŁucz za lata 2013-2016.
10. Dyskusja.
11. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 ocenione przez biegłego rewidenta.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZŁucz.
13. Dyskusja.
14. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PZŁucz
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
15. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi PZŁucz.
16. Zgłoszenie kandydatów na funkcję Prezesa PZŁucz.
17. Wybór Prezesa PZŁucz.
18. Ogłoszenie wyników wyborów na funkcję Prezesa.
19. Przerwa.
20. Zgłoszenie kandydatów i przeprowadzenie wyborów na członków Zarządu PZŁucz.
21. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu.
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22. Zgłoszenie kandydatów i przeprowadzenie wyborów na członków Komisji Rewizyjnej
PZŁucz.
23. Wybory Komisji Rewizyjnej PZŁucz.
24. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej.
25. Zatwierdzenie regulaminu dyscyplinarnego PZŁucz.
26. Sprawozdanie Komisji Wniosków i podjęcie Uchwał
27. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁucz.
Przewodniczący poprosił o przyjęcie porządku obrad.
W tym momencie rozpoczęto zgłaszanie wniosków formalnych.
Pierwsze trzy wnioski zgłosiła Pani Helena Machera - mandat nr 50.
- Pierwszy wniosek dotyczący unieważnienia Walnego Zgromadzenia Delegatów, powód:
wadliwie ogłoszone. W piśmie z dnia 26.09.2016 r. zawiadamiającym wybranych delegatów o
terminie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów przywołano
paragrafy Statutu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
- Drugi wniosek dotyczący podważenia Konwencji Wojewódzkich, które według niej odbyły
się niezgodnie z prawem.
- Trzeci wniosek, informujący, że delegaci zostali wybrani nieprawnie i nie mają prawa
wyborczego.
Przewodniczący poinformował wszystkich, że wniosek pierwszy należy do niego
i przyznał, że Pani Helena Machera prawdopodobnie, na granicy z pewnością, ma rację,
natomiast w piśmie jak to najzwyczajniej się zdarza wystąpił chochlik drukarski i poddał pod
głosowanie wniosek, aby Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów jednak
się odbyło.
Walne Zgromadzenie Delegatów przy głosowaniu jawnym z 37 głosami “za” i 18 przeciw
przyjęło wniosek o odbyciu się Walnego Zgromadzenia Delegatów.
Następnie Przewodniczący przejął także wniosek drugi Pani Heleny Machery i poddał
pod głosowanie.
Walne Zgromadzenie Delegatów przy głosowaniu jawnym z 38 głosami “za” i 18 przeciw
przyjęło wniosek o prawidłowym przebiegu zwołania Konwencji wojewódzkich.
Przewodniczący przejął także wniosek trzeci i poddał pod głosowanie.
Walne Zgromadzenie Delegatów przy głosowaniu jawnym z 37 głosami “za” i 16 przeciw,
przy 1 wstrzymującym się, przyjęło wniosek o prawidłowym wyborze delegatów
z zachowaniem praw wyborczych.
Kolejny, czwarty wniosek zgłosił Pan Paweł Soliński, mandat nr 40, aby z porządku
obrad wyłączyć zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za lata 2013-2016, gdyż
jak twierdził sprawozdania te nie były udostępnione przed Walnym. Przewodniczący wyjaśnił,
że w Statucie ani w innym dokumencie Związku nie jest zapisane, że dokumentacja ma być
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dostępna w innym dniu, niż w dniu odbycia się Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego
Delegatów. Jako, że był to wniosek daleko idący, Przewodniczący poddał go pod głosowanie.
Walne Zgromadzenie Delegatów przy głosowaniu jawnym z 36 głosami “za” i 17 przeciw,
przy 1 wstrzymującym się, przyjęło wniosek o zachowaniu punktu porządku obrad
o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za lata 2013-2016.
Kolejny, piąty wniosek zgłosił Pan Maciej Pukaluk, mandat nr 32., aby wyłączyć
z porządku obrad sprawozdanie finansowe za 2015 r.ok.
Przewodniczący przejął wniosek i poddał pod głosowanie wniosek, aby utrzymać punkt
porządku obrad dotyczący zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 r.
Walne Zgromadzenie Delegatów przy głosowaniu jawnym z 37 głosami “za” i 17 przeciw,
przy 1 wstrzymującym się, przyjęło wniosek o zachowaniu punktu porządku obrad
o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015.
Kolejny, szósty wniosek zgłosił Pan Roman Pękalski dotyczący wyłączenia z porządku
obrad zatwierdzania zmian w Statucie. Przewodniczący postanowił poddać pod głosowanie
wniosek o odrzucenie wniosku Pana Romana Pękalskiego.
Walne Zgromadzenie Delegatów przy głosowaniu jawnym z 37 głosami “za” i 17 przeciw,
przy 2 wstrzymującym się, odrzuciło wniosek o niezatwierdzanie zmian w Statucie.
Następny 7 wniosek formalny zgłosił Pan Mirosław Dzienis aby odczytać protokół po
zakończeniu obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie aby wniosek Pana Mirosława
Dzienisa uchylić.
Walne Zgromadzenie Delegatów przy głosowaniu jawnym z 37 głosami “za” i 17 przeciw,
przy 1 wstrzymującym się, odrzuciło wniosek o odczytaniu protokołu po zakończeniu obrad.
Kolejny wniosek zgłosił Pan Jacek Trojnar aby przejść do punktu 3 przyjęcia porządku
obrad.
W międzyczasie przegłosowano zgłoszony wniosek ósmy Pana Jacka Sieńczuka, który
zgłasza Pan Maciej Pukaluk o wyłączenie z regulaminu obrad § 7 pkt 5 Za sprawy formalne
uważa się sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności wnioski:
b) Głosowaniu bez dyskusji.
Walne Zgromadzenie Delegatów przy głosowaniu jawnym z 17 głosami “za” i 35 przeciw,
przy 1 wstrzymującym się, odrzuciło wniosek o wyłączenie z regulaminu obrad zapisu § 7 pkt
5 Za sprawy formalne uważa się sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania,
a w szczególności wnioski: b) Głosowaniu bez dyskusji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dziewiąty, że Nowy Zarząd
zobowiązany jest do wysłania na adresy Delegatów lub do umieszczenia na stronie
internetowej Polskiego Związku Łuczniczego protokołu z obrad w ciągu 21 dni roboczych od
dnia 22.10.2016 r.
str. 5

Walne Zgromadzenie Delegatów przy głosowaniu jawnym poprzez prawie aklamację przy
2 wstrzymujących się przyjęło wniosek o wysłaniu na adresy Delegatów lub do umieszczenia
na stronie internetowej Polskiego Związku Łuczniczego protokołu z obrad w ciągu 21 dni
roboczych od dnia 22.10.2016 r.
Następnie Pan Paweł Soliński poprosił o odczytanie Decyzji MSiT, która wpłynęła do
PZŁucz w sprawie prawidłowości w przebiegu konwencji wojewódzkich. Po burzliwej
dyskusji ustalono, że pismo zostanie odczytane pod koniec obrad. Nie poddano tego faktu pod
głosowanie.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wcześniej zgłoszony wniosek przez Pana
Jacka Trojnara - o przejście do porządku obrad.
Walne Zgromadzenie Delegatów przy głosowaniu jawnym z 36 głosami “za” i 17 przeciw,
przy 1 wstrzymującym się, przyjęło wniosek o przejście do porządku obrad.
Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś wnioski formalne, nikt już nie zgłosił kolejnych.
W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek
o zatwierdzenie porządku obrad.
Walne Zgromadzenie Delegatów przy głosowaniu jawnym z 37 głosami “za” i 17 przeciw,
przy braku wstrzymujących się, przyjęło wniosek o zatwierdzenie porządku obrad. /Uchwała
nr 1/
Następnie Pan Jan Lach zgłosił wniosek do regulaminu obrad do § 9 aby Zarząd liczył
6 osób + 1 osoba Prezes. Przewodniczący poddał pod głosowanie ten wniosek.
Walne Zgromadzenie Delegatów przy głosowaniu jawnym z 37 głosami “za” i 17 przeciw,
przy braku wstrzymujących się, przyjęło wniosek aby Zarząd liczył 6 osób + 1 osoba Prezes.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek, z powyższymi poprawkami
o zatwierdzenie regulaminu obrad.
Walne Zgromadzenie Delegatów przy głosowaniu jawnym z 37 głosami “za” i 0 przeciw, przy
6 wstrzymujących się, przyjęło wniosek o zatwierdzenie regulaminu obrad. /Uchwała nr 2/
Przewodniczący obrad przystąpił do wyboru Komisji Walnego Zgromadzenia
Delegatów, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Zgłosił Pana Kazimierza Kocika, Panią Emilię
Bałut i Panią Kamilę Biczak.
Ww. osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący zgłosił aby głosować na ww. osoby głosować en bloc.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 36 głosami “za” i przy
8 u wstrzymujących się zgodziło się aby ww. osoby zostały wybrane w głosowaniu en bloc.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wyborze Pana Kazimierza Kocika, Pani
Emilii Bałut i Pani Kamili Biczak o wyborze do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
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Walne Zgromadzenie Delegatów przy głosowaniu en bloc z 37 głosami “za” i przy
9 wstrzymujących się i braku głosów przeciw wybrało Komisję Mandatowo- Skrutacyjną
w składzie: Pana Kazimierza Kocika, Pani Emilii Bałut i Pani Kamili Biczak.
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się i przystąpiła do pracy.
Przewodniczący zgłosił kandydatury do Komisji Statutowej w osobach: Jan Lach, Pani
Gabriela Męczyńska, Pani Marzena Sokołowska-Andreasik, Ww. osoby wyraziły zgodę.
Przewodniczący poddał pod głosowanie aby ww. trzyosobowa Komisja zatwierdzała
zgłoszone poprawki, które przejdą albo będą odrzucone podczas obrad.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 36 głosami “za” i przy 9 przeciw
i 4 wstrzymujących się zatwierdziło Komisję Statutową.
Przewodniczący poprosił o ukonstytuowanie się Komisji Statutowej
Następnie poddał wniosek o wybór Komisji Wyborczej, która będzie przyjmowała na
piśmie delegatów i ich kandydatury osób do Władz Zarządu na kolejne 4-lecie.
Przewodniczący zgłosił następujące osoby: Panią Barbarę Iwan, Pana Grzegorza
Kobylnickiego, Pana Łukasza Lacha. Osoby te wyraziły zgodę na pracę w Komisji Wyborczej.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 37 głosami “za” i przy 12 przeciw
i 3 wstrzymujących się wybrało Komisję Wyborczą.
Komisja przystąpiła do ukonstytuowania się i do pracy.
Przewodniczący przystąpił do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków i zaproponował do
jej składu Panią Ewę Siemońską, Pana Jacka Maciaszka i Pana Kamila Brążkiewicza.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 36 głosami “za” i przy 13 przeciw
i 3 wstrzymujących się, zatwierdziło Komisję Uchwał i Wniosków.
Komisja przystąpiła do ukonstytuowania się i do pracy.
Przewodniczący poprosił Komisję Mandatowo-Skrutacyjną o gotowości do przedstawienia
wyników swoich prac. Pan Kazimierz Kocik Odczytał Protokół nr 1 Komisji stanowiący
załącznik do niniejszego protokołu, w którym poinformował, że Komisja, która
ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący - Kazimierz Kocik
Zastępca Przewodniczącego - Emilia Bałut
Sekretarz - Kamila Biczak,
ustaliła, że liczba obecnych delegatów w Walnym Zgromadzeniu Delegatów wynosi 56
z liczbą 56 uprawnionych delegatów co stanowi 100% uprawnionych delegatów do
głosowania.
W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że Walne Zgromadzenie SprawozdawczoWyborcze PZŁucz w Istebnej jest prawomocne.
Przewodniczący przeszedł do punktu 7 porządku obrad do uchwalenia zmian do statutu
i przyjęcia tekstu jednolitego.
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Następnie Pan Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę.
Po przerwie przystąpiono do rozpatrywania zgłoszonych poprawek do statutu.
Pierwsze pięć poprawek do Statutu dotyczyło osób Niepełnosprawnych i zgłosił je Pan Ryszard
Pacura.
Pierwsza poprawka dotyczyła § 6 Statutu aby dopisać oraz Międzynarodowy Komitet
Paraolimpijski IPC.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 40 głosami “za” i przy 0 przeciw
i 6 wstrzymujących się przyjęto powyższą poprawkę do Statutu o brzmieniu zapisu § 6: “Przy
wykonywaniu swoich zadań Związek przestrzega obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisy prawne oraz działa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i regulaminów
PZłucz jak również przepisów i decyzji MIędzynarodowej Federacji Łuczniczej /WA/ oraz
Europejskiej i Sródziemnomorskiej Unii Łuczniczej /WAE/ oraz Międzynarodowy Komitet
Paraolimpijski /IPC/”.
Drugi wniosek dotyczył dopisania w § 8 na końcu pkt. 3 Statutu europejski
i paraolimpijski.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 38 głosami “za” i przy 0 przeciw
i 0 wstrzymujących się nie przyjęto poprawki do Statutu. Wniosek upadł.
Trzeci wniosek dotyczył § 10 pkt. 1 na końcu dopisać w tym dla środowisk i osób
niepełnosprawnych:
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 39 głosami “za” i przy 0 przeciw
i 0 wstrzymujących się przyjęto powyższą poprawkę do Statutu. Wniosek przeszedł. § 10 pkt.
1 otrzymał brzmienie: “Celem Związku jest organizacja, rozwój i popularyzacja sportu
łuczniczego w Polsce, w tym dla środowisk i osób niepełnosprawnych:”
Czwarty wniosek dotyczył roz. II pkt. 6 § 1 aby wykreślić słowo w szczególności i dopisać na
rzecz osób niepełnosprawnych. poprawny zapis otrzymałby brzmienie: “Celem związku jest
prowadzenie działań w zakresie pożytku publicznego, wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej, na rzecz osób niepełnosprawnych, a także prowadzenie działań w zakresie
propagowania kultury, w szczególności wiedzy historycznej na temat łucznictwa”
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 35 głosami “za” i przy 0 przeciw
i 0 wstrzymujących się nie przyjęło powyższej poprawki do Statutu. Wniosek upadł
Piąta już poprawka, odnosiła się do § 11 pkt. 7 dopisanie olimpijskich, europejskich
i paraolimpijskich
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 36 głosami “za” i przy 0 przeciw
i 0 wstrzymujących się nie przyjęło powyższej poprawki do Statutu. Wniosek upadł.
Następnie przewodniczący zgłosił wniosek aby Komisja Statutowa Walnego
Zgromadzenia Delegatów przedłużyła czas pracy Komisji nad statutem również po Walnym
Zgromadzeniu i przygotowała oraz dokonała ogólnopolskiej konsultacji Statutu, ze wszystkimi
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delegatami (56 osób), w formie telefonicznej lub korespondencyjnie lub poprzez pocztę
elektroniczną. Uzgodniona wspólnie wersja poprawionego Statutu Komisja przedstawi do
Zatwierdzenia na Walnym Sprawozdawczym, którego obrady odbędą się w maju lub czerwcu
2017 roku.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 49 głosami “za” i przy 0 przeciw
i 3 wstrzymujących się przyjęło powyższy wniosek o szerokiej, ogólnopolskiej konsultacji
Statutu za pomocą wszelkich narzędzi do komunikacji, www, poczty, telefonu, poczty
elektronicznej.
Walne Zgromadzenie Delegatów oklaskami zakończyło pracę nad punktem 7 porządku obrad.
Następnie Przewodniczący przeszedł do punktu 8 i 9 porządku obrad - do sprawozdania
z działalności Zarządu PZŁucz za kadencję 2013-2016, w tym zatwierdzenie działalności
Polskiego Związku Łuczniczego za rok 2015, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.
Wszyscy delegaci otrzymali powyższy dokument.
W dyskusji, pkt. 10, na temat powyższego sprawozdania udział wzięli: Maciej Pukaluk,
Krzysztof Karoń, Jacek Trojnar. Po dyskusji nastąpiła przerwa w obradach.
Po wznowieniu obrad w pkt. 11. Pani Ewa Jędrzejczyk przedstawiła sprawozdania finansowe
za rok 2015 ocenione przez biegłego rewidenta.
W pkt. 12 porządku obrad Pani Ewa-Czerebak Mrozowicz przedstawiła sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej Polskiego Związku Łuczniczego.
Następnie w dyskusji, pkt. 13, zabrał głos Pan Krzysztof Karoń, który zapytał dlaczego tak
późno zatwierdzanie jest sprawozdanie finansowe za 2015 rok. Pani Ewa Jędrzejczyk
wyjaśniła, że sprawozdanie zostało sporządzone w kwietniu 2016 roku. Zarząd uchwalił termin
Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Delegatów na 22.10.20161r.
i właśnie w dniu 22.10.2016 r. w Istebnej jest zatwierdzane. Pana Krzysztof Karoń zapytał czy
sprawozdanie zostało złożone w ustawowym terminie do Urzędu Skarbowego. Pani Ewa
Jędrzejczyk wyjaśniła, że zachowane zostały wszystkie ustawowe terminy i z dzisiejszą
uchwałą Zarządu zostanie złożone do właściwego Urzędu Skarbowego. Głos w dyskusji m.in.;
zabrał także Pan Paweł Soliński, Ewa Czerebak-Mrozowicz, Maciej Pukaluk, Pan Jacek
Janowicz, Pan Włodzimierz Schmidt.
Mając na uwadze powyższe Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek
o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu PZŁucz za lata 2013-2016 w tym, z
działalności Zarządu PZŁucz za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego za rok 2015
ocenionego przez biegłego rewidenta.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 36 głosami “za” i przy 13 przeciw
i 1 wstrzymujących przyjęło wniosek o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu
PZŁucz za lata 2013-2016, w tym z działalności Zarządu PZŁucz za 2015 rok oraz
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sprawozdania finansowego za rok 2015 ocenionego przez biegłego rewidenta. /Uchwała nr 3,
Uchwała nr 4/
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi Polskiego Związku Łuczniczego.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 37 głosami “za” i przy 16 przeciw
i 1 wstrzymującym, udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Polskiego Związku
Łuczniczego./Uchwała nr 5/
Przewodniczący otworzył kolejny punkt obrad, pkt. 15, zgłoszenia kandydatur na
Prezesa Polskiego Związku Łuczniczego, ponadto poprosił o zgłaszanie kandydatur na
członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Łuczniczego.
Do Komisji Wyborczej zgłoszono jedną kandydaturę na prezesa Polskiego Związku
Łuczniczego - Panią Ewę Czerebak- Mrozowicz.
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach, podczas której Komisja Wyborcza
przygotowała karty do głosowania tajnego.
Komisja Wyborcza rozdała karty do głosowania, po poinformowaniu delegatów
o sposobie głosowania, przeprowadziła głosowanie tajne, celem obliczenia wyników
głosowania.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym z 35 głosami “za” i przy 5 przeciw i 16
wstrzymujących się, wybrało na Panią Ewę Czerebak-Mrozowicz na Prezesa Polskiego
Związku Łuczniczego./Uchwała nr 6/
Przewodniczący złożył gratulacje nowo wybranemu Prezesowi Polskiego Związku
Łuczniczego Pani Ewie Czerebak-Mrozowicz. Pani Prezes przedstawiła swoją wizję
działalności Polskiego Związku Łuczniczego na najbliższą kadencję.
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne wniosek o zamknięcie listy kandydatów
do Zarządu i Komisji Rewizyjnej przedstawionej przez Komisję Wyborczą, którą przyjęto
jednomyślnie.
Komisja Wyborcza przystąpiła do przygotowania kart do głosowania na członków
Zarządu i do Komisji Rewizyjnej następnie je rozdała i po poinformowaniu delegatów
o sposobie głosowania, przeprowadziła głosowanie tajne, a następnie przekazała głosy Komisji
Skrutacyjnej. Protokół z Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Kazimierz Kocik - Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przedstawił
protokół z czynności Komisji dotyczącej wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
w którym Komisja stwierdziła, że na liczbę obecnych delegatów 56, oddano 37 głosów
ważnych, nieważnych głosów 1 i 18 głosów wstrzymujących się.
Kandydaci na członków Zarządu uzyskali następującą liczbę głosów:
1. Maciaszek Jacek - 36
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2.
3.
4.
5.
6.

Pater Henryk - 37
Ponikowski Arkadiusz - 34
Rabska Anna - 37
Stempel Leszek - 36
Włosik Krzysztof - 36

Kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej uzyskali następującą liczbę głosów:
1. Męczyńska Gabriela - 35
2. Patryas Wiktor - 35
3. Skawina Grażyna - 35
W wyniku głosowania ustalono, że do Zarządu PZŁucz w Istebnej zostali wybrani
/Uchwała nr 7/:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maciaszek Jacek
Pater Henryk
Arkadiusz Ponikowski
Rabska Anna
Stempel Leszek
Włosik Krzysztof

Komisja stwierdziła, że do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani /Uchwała nr 8/:
1. Męczyńska Gabriela
2. Patryas Wiktor
3. Skawina Grażyna
Po wyborze nowych władz Polskiego Związku Łuczniczego Przewodniczący otworzył
punkt 25 porządku obrad o zatwierdzeniu regulaminu dyscyplinarnego PZŁucz udzielając
głosu byłemu już Przewodniczącemu Komisji Dyscypliny i Wyróżnień PZŁucz, Panu
Kazimierzowi Kocikowi.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zatwierdzenie nowego
Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Łuczniczego.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 34 głosami “za” i przy 19 przeciw
i 0 wstrzymujących, zatwierdziło nowy Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku
Łuczniczego./Uchwała nr 9/
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Nie odbyła się dyskusja nad regulaminem dyscyplinarnym, gdyż Przewodniczący nie wyraził
na to zgody motywując swoją decyzję możliwością wpływu zebranych na tekst regulaminu
dyscyplinarnego umieszczonego uprzednio odpowiednio wcześnie na stronie internetowej
PZŁucz.
Przewodniczący poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie sprawozdania
w składzie Pani Ewa Siemońska - przewodnicząca, Pan Jacek Maciaszek, Pan Kamil
Brążkiewicz.
Panie Ewa Siemońska poinformowała, że Walne Zgromadzenie Delegatów zgłosiło
następujące wnioski:
- 13 wniosków złożył Pan Jan Lach:
1. Reaktywowanie za pomocą Okręgów mini łucznictwa w środowiskach szkolnych.
2. Ponowne wprowadzenie wspólnie z Okręgami rozgrywek Szkolnej Ligi Robin Hooda.
3. Wprowadzenie rejestracji zawodnika oprócz licencji PZŁucz i OZŁucz za pomocą
“karty sztywnej zawodnika”. zawodnicy kadry narodowej oraz posiadający klasę
sportową MM, M, I, II powinni posiadać legitymację zawodnika PZŁucz z badaniami
lekarskimi a pozostali głównie młodzicy i dzieci odcinek klubowy “karty sztywnej”
kartę zdrowia sportowca.
4. Nadać wyższą rangę organizacji zawodów. Bezwzględnie należy wymagać na
zawodach jednolitego ubioru wszystkich zawodników, trenerów i sędziów. Zakaz
Przebywania na terenie rozgrywania zawodów innych osób oprócz w/w. teren
zawodów musi być wyznaczony i odgrodzony od osób postronnych. Warunki te musi
zabezpieczyć organizator a wyegzekwować delegat techniczny PZŁucz.
5. Bazą szkoleniową kadry narodowej powinno być szkolenie ośrodkowe w oparciu
o ośrodek w Żywcu, w Prudniku, w okolicach Wrocławia, w okolicach Rzeszowa.
6. Priorytet w szkoleniu reprezentacji Polski stanowią kobiety.
7. W przygotowaniach olimpijskich Tokio 2020 należy wyselekcjonować grupę
zawodników prawie “zawodową”, którzy poświęcą się dla łucznictwa za odpowiednim
wynagrodzeniem i będą pracować na 2 treningach w wymiarze 8 godzin dziennie wraz
z treningiem uzupełniającym (psychologicznym) i odnową biologiczną.
8. Grupa taka powinna funkcjonować minimum od 1 grudnia 2016 r. i trenować
stacjonarnie na wspólnych treningach.
9. Należy złożyć wypowiedzenia obecnie pracującym trenerom : Janowi Lachowi,
Jarosławowi Walaszkowi, Zbigniewowi Kowalczykowi z dniem 30.11.2016 r. aby
zakończenie ich pracy nastąpiło do 31.12.2016 r.
10. Trenerzy Jana Lach i Jarosław Walaszek, którzy nie zrealizowali swoich zadań
szkoleniowych w awansie drużyn zawodników do IO w Rio nie mogą być zatrudnieni
w strukturach szkoleniowych PZŁucz w cyklu olimpijskim 2020.
str. 12

11. Należy ogłosić w styczniu konkurs na trenera głównego kadry Narodowej, który
powinien odpowiadać 1 osobowo za przygotowanie reprezentacji do IO w Tokio
poprzez starty w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy.
12. Szkolenie grupy juniorów i juniorów młodszych przenieść z powrotem od roku 2017
do Wojewódzkich Interdyscyplinarnych Stowarzyszeń Sportowych (WISS)
odpowiadających za szkolenie wojewódzkie.
13. Nadanie wysokiej rangi obchodom 90 lecia PZŁucz w roku 2017 i przyznanie
odznaczeń państwowych dla wybitnych działaczy.
- Wniosek złożony przez Annę Rabską: Zgłaszam wniosek, aby sprawozdanie finansowe
z każdego zamkniętego roku budżetowego, zatwierdzone przez Zarząd było podane do
publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej
- 4 wnioski Pana Ryszarda Pacury o zmiany w statucie dotyczące zapisu dotyczącego
osób niepełnosprawnych. Wnioski poddano głosowaniu w pkt. 7 porządku obrad zmian do statutu tj.:
Pierwsza poprawka dotyczyła § 6 Statutu aby dopisać oraz Międzynarodowy Komitet
Paraolimpijski IPC.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 40 głosami “za” i przy 0 przeciw
i 6 wstrzymujących się przyjęto powyższą poprawkę do Statutu o brzmieniu zapisu § 6: “Przy
wykonywaniu swoich zadań Związek przestrzega obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisy prawne oraz działa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i regulaminów
PZłucz jak również przepisów i decyzji MIędzynarodowej Federacji Łuczniczej /WA/ oraz
Europejskiej i Sródziemnomorskiej Unii Łuczniczej /WAE/ oraz Międzynarodowy Komitet
Paraolimpijski /IPC/”. /Uchwała nr 10/
Drugi wniosek dotyczył dopisania w par. § 8 na końcu pkt. 3 Statutu europejski
i paraolimpijski.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 38 głosami “za” i przy 0 przeciw
i 0 wstrzymujących się nie przyjęto poprawki do Statutu. Wniosek upadł.
Trzeci wniosek dotyczył § 10 pkt. 1 na końcu dopisać w tym dla środowisk i osób
niepełnosprawnych:
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 39 głosami “za” i przy 0 przeciw
i 0 wstrzymujących się przyjęto powyższą poprawkę do Statutu. Wniosek przeszedł. § 10 pkt.
1 otrzymał brzmienie: “Celem Związku jest organizacja, rozwój i popularyzacja sportu
łuczniczego w Polsce, w tym dla środowisk i osób niepełnosprawnych:”/Uchwała nr 11/
Czwarty wniosek dotyczył roz. II pkt. 6 § 1 aby wykreślić słowo w szczególności i dopisać na
rzecz osób niepełnosprawnych. poprawny zapis otrzymałby brzmienie: “Celem związku jest
prowadzenie działań w zakresie pożytku publicznego, wspieranie i upowszechnianie kultury
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fizycznej, na rzecz osób niepełnosprawnych, a także prowadzenie działań w zakresie
propagowania kultury, w szczególności wiedzy historycznej na temat łucznictwa”
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 35 głosami “za” i przy 0 przeciw
i 0 wstrzymujących się nie przyjęło powyższej poprawki do Statutu. Wniosek upadł
Piąta już poprawka, odnosiła się do § 11 pkt. 7 dopisanie olimpijskich, europejskich
i paraolimpijskich .
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 36 głosami “za” i przy 0 przeciw
i 0 wstrzymujących się nie przyjęło powyższej poprawki do Statutu. Wniosek upadł.
Następnie Przewodniczący, zgodnie z prośba Walnego Zgromadzenia Delegatów
przekazał do odczytania Panu Maciejowi Pukalukowi Decyzję Ministerstwa Sportu i Turystyki
z dnia 14.10.2016 r. nr 21/DK/2016.
Po odczytaniu pisma Przewodniczący poddał pod głosowania wnioski zgłoszone do
komisji uchwał i Wniosków:
1. Wniosek Pana Jana Lacha o nadanie wysokiej rangi obchodom 90 lecia PZŁucz w roku
2017 i przyznanie odznaczeń państwowych dla wybitnych działaczy.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym za 37 głosami “za” i przy 20 przeciw
i 0 wstrzymujących się przyjęło wniosek. //Uchwała nr 12/
2. Wniosek Pana Jana Lacha o szkolenie grupy juniorów młodszych przenieść z powrotem od
roku 2017 do Wojewódzkich Interdyscyplinarnych Stowarzyszeń Sportowych (WISS)
odpowiadających za szkolenie wojewódzkie.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym za 25 głosami “za” i przy 0 przeciw
i 2 wstrzymujących się przyjęło wniosek. /Uchwała nr 13/
3. Wniosek Pana J. Lacha: Reaktywowanie za pomocą Okręgów mini łucznictwa
w środowiskach szkolnych.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym za 32 głosami “za” i przy 0 przeciw
i 0 wstrzymujących się przyjęło wniosek./Uchwała nr 14/
4. Wniosek Pana Jana Lacha: Ponowne wprowadzenie wspólnie z Okręgami rozgrywek
Szkolnej Ligi Robin Hooda.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym za 33 głosami “za” i przy 0 przeciw
i 0 wstrzymujących się przyjęło wniosek./Uchwała nr 15/
5. Wniosek Pana Jana Lacha: Wprowadzenie rejestracji zawodnika oprócz licencji PZŁucz
i OZŁucz za pomocą “karty sztywnej zawodnika”. zawodnicy kadry narodowej oraz
posiadający klasę sportową MM, M, I, II powinni posiadać legitymację zawodnika PZŁucz
z badaniami lekarskimi a pozostali głównie młodzicy i dzieci odcinek klubowy “karty
sztywnej” kartę zdrowia sportowca.
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Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym za 10 głosami “za” i przy 14 przeciw
i 3 wstrzymujących się nie przyjęło wniosku. Wniosek upadł.
6. Wniosek Pana Jana Lacha: Nadać wyższą rangę organizacji zawodów. Bezwzględnie należy
wymagać na zawodach jednolitego ubioru wszystkich zawodników, trenerów i sędziów. Zakaz
przebywania na terenie rozgrywania zawodów innych osób oprócz w/w. teren zawodów musi
być wyznaczony i odgrodzony od osób postronnych. Warunki te musi zabezpieczyć
organizator a wyegzekwować delegat techniczny PZŁucz.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym za 30 głosami “za” i przy 0 przeciw
i 32 wstrzymujących się przyjęło wniosek./Uchwała nr 16/
7. Wniosek Pana Jana Lacha; Bazą szkoleniową kadry narodowej powinno być szkolenie
ośrodkowe w oparciu o ośrodek w Żywcu, w Prudniku, w okolicach Wrocławia, w okolicach
Rzeszowa.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym za 11 głosami “za” i przy 16 przeciw
i 12 wstrzymujących się nie przyjęło wniosku. Wniosek upadł.
8. Wniosek Pana Jana Lacha: Priorytet w szkoleniu reprezentacji polski stanowią kobiety.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym za 22 głosami “za” i przy 24 przeciw
i 0 wstrzymujących się nie przyjęło wniosku. Wniosek upadł.
9. Wniosek Pana Jana Lacha; W przygotowaniach olimpijskich Tokio 2020 należy
wyselekcjonować grupę zawodników prawie “zawodową”, którzy poświęcą się dla łucznictwa
za odpowiednim wynagrodzeniem i będą pracować na 2 treningach w wymiarze 8 godzin
dziennie wraz z treningiem uzupełniającym (psychologicznym) i odnową biologiczną.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 30 głosami “za” i przy 12 przeciw
i 0 wstrzymujących się przyjęło wniosek. Wniosek przeszedł. /Uchwała nr 17/
10. Wniosek Pana Jana Lacha: Grupa taka powinna funkcjonować minimum od 1 grudnia 2016
r. i trenować stacjonarnie na wspólnych treningach.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 24 głosami “za” i przy 12 przeciw
i 2 wstrzymujących się przyjęło wniosek. Wniosek przeszedł./Uchwała nr 18/
11. Wniosek Pana Jana Lacha: Należy złożyć wypowiedzenia obecnie pracującym trenerom:
Janowi Lachowi, Jarosławowi Walaszkowi, Zbigniewowi Kowalczykowi z dniem 30.11.2016
r. aby zakończenie ich pracy nastąpiło do 31.12.2016 r. Wniosku nie poddano głosowaniu po
uwadze Przewodniczącego, że i tak umowy wygasają z końcem roku.
12. Wniosek Pana Jana Lacha: Trenerzy Jan Lach i Jarosław Walaszek, którzy nie zrealizowali
swoich zadań szkoleniowych w awansie drużyn zawodników do IO w Rio nie mogą być
zatrudnienie w strukturach szkoleniowych PZŁucz w cyklu olimpijskim 2020.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 11 głosami “za” i przy 15 przeciw
i 5 wstrzymujących nie przyjęło wniosku. Wniosek upadł.
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13. Wniosek Pana Jana Lacha: Należy ogłosić w styczniu konkurs na Trenera Głównego Kadry
Narodowej, który powinien odpowiadać 1 osobowo za przygotowanie reprezentacji do IO w
Tokio poprzez starty w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 18 głosami “za” i przy 1 przeciw
i 7 wstrzymujących się przyjęło wniosek. Wniosek przeszedł./Uchwała nr 19/
14. Wniosek Pani Anny Rabskiej: Zgłaszam wniosek, aby sprawozdanie finansowe z każdego
zamkniętego roku budżetowego, zatwierdzone przez Zarząd było podane do publicznej
wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej.
Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym z 51 głosami “za” i przy 0 przeciw
i 1 wstrzymujących się przyjęło wniosek. Wniosek przeszedł./Uchwała nr 20/
Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Henryk Jurzak zamknął obrady Walnego
Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Łuczniczego.
Na koniec Pani Prezes Ewa Czerebak-Mrozowicz podziękowała za pracę ustępującej Komisji
Rewizyjnej.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów

Henryk Jurzak
Protokół sporządziła: Iwona Szczepańska
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