Propozycje zmian do Statutu Polskiego Związku Łuczniczego

W statucie Polskiego Związku Łuczniczego wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11:
a) skreśla się pkt 6
b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13. przyznawanie, zawieszanie i pozbawianie licencji uprawniających do
udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek.”,
c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14. nadawanie bądź wnioskowanie nadania odznaczeń i wyróżnień, stosownie
do właściwych przepisów.”,
d) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych na zasadach ustalonych w
regulaminie dyscyplinarnym.”,
e) skreśla się pkt 18-19;
2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14.
1. Członkami zwyczajnym Związku mogą być okręgowe związki łucznicze, kluby
sportowe oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski
przewidują prowadzenie działalności w sporcie łuczniczym.
2. Okręgowe związki łucznicze, w skrócie OZŁucz, są wyodrębnionymi terytorialnie,
organizacyjnie i finansowo związkami sportowymi, o których mowa w art. 6 ustawy o
sporcie, działającymi w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.
3. Okręgowe związki łucznicze obejmują zasięgiem swojego działania obszar jednego
województwa.
4. W przypadku gdy na terenie województwa działa więcej niż jeden OZłucz Zarząd
Polskiego Związku Łuczniczego wskazuje okręg wiodący. W takim przypadku
wyłącznie okręgowi wiodącemu przysługuje prawo wyboru delegatów na Walne
Zgromadzenie Delegatów.
5. OZłucz zrzeszają kluby sportowe oraz inne osoby prawne, o których mowa w ust. 1,
mające siedzibę na terenie działania danego okręgowego związku łuczniczego.
6. Kluby sportowe, o których mowa w ust. 1, działają jako osoby prawne, zgodnie z art.
3 ust. 2 ustawy o sporcie.
7. Postanowienia statutów OZŁucz, w tym zwłaszcza zasady prawa wyborczego, nie
mogą być sprzeczne z postanowieniami statutu Związku.”
3) § 15 otrzymuje brzmienie:
§ 15.
1. Członków zwyczajnych Związku przyjmuje Zarząd Związku w drodze uchwały na
podstawie pisemnego wniosku, po spełnieniu wymagań określonych niniejszym
Statutem.

2. Warunkiem uzyskania przez okręgowy związek łuczniczy członkostwa zwyczajnego
w Związku jest zrzeszanie przez ten okręgowy związek co najmniej 3 klubów
sportowych spełniających warunki określone w ust. 3.
3. Warunkiem uzyskania przez klub sportowy, o którym mowa w § 13 ust. 1 Statutu,
członkostwa zwyczajnego w Związku jest:
1) przynależność do OZŁucz i posiadanie pozytywnej opinii OZłucz;
2) spełnianie warunków do uzyskania licencji, określonych w regulaminie
nadawania, zawieszania i pozbawiania licencji OZŁucz.
4. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
1) brania udziału z głosem stanowiącym w Krajowym Zjeździe za pośrednictwem
swoich delegatów,
2) biernego i czynnego prawa wyborczego do pozostałych władz Związku za
pośrednictwem swoich delegatów;
3) zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku;
4) otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania Związku;
5) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej
działalności Związku;
6) uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez
Związek.
5. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w
sporcie łuczniczym oraz powszechnie obowiązującego prawa;
2) działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu łuczniczego oraz
realizacji zadań statutowych Związku;
3) dbania o dobre imię Związku;
4) realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku;
5) poddania się jurysdykcji uprawnionych organów Związku w sprawach
wynikających z działalności Związku
6) opłacania składek członkowskich do końca kwietnia każdego roku za rok
bieżący, opłat licencyjnych i innych świadczeń na rzecz Związku w wysokości
ustalonej przez właściwe władze Związku;
7) uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez
Związek, jeżeli są klubami sportowymi.
4) § 16 otrzymuje brzmienie:
§ 16.
1. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i inne
jednostki organizacyjne popierające cele Związku i wspierające go organizacyjnie lub
finansowo.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Związku w drodze uchwały na podstawie
pisemnego wniosku. We wniosku podmiotu ubiegające się o członkostwo wspierające
deklarują przestrzeganie statutu oraz określają rodzaj wsparcia na rzecz Związku.
3. Na wniosek Zarządu Związku Walne Zgromadzenie Delegatów może nadać osobom
fizycznym szczególnie zasłużonym dla organizacji, rozwoju i upowszechniania sportu
łuczniczego w Polsce tytuł „Członka Honorowego”.

4. Na wniosek Zarządu Związku Walne Zgromadzenie Delegatów może nadać tytuł
„Prezesa Honorowego PZŁucz”.
5. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do:
1) brania udziału w Krajowym Zjeździe z głosem doradczym;
2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku;
3) otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania Związku
6. Członkowie wspierający są zobowiązani do:
1) propagowania celów związku i aktywnego uczestniczenia w ich realizacji;
2) przestrzegania postanowień Statutu oraz powszechnie obowiązującego prawa;
3) realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku;
4) realizowania deklarowanego wsparcia na rzecz Związku.
7. Członkowie honorowi są zobowiązani do działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju
sportu łuczniczego, przestrzegania postanowień Statutu oraz powszechnie
obowiązującego prawa.
8. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
5) § 17 otrzymuje brzmienie:
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§ 17.
Utrata członkostwa zwyczajnego lub wspierającego następuje w przypadku:
1) wystąpienia ze Związku na własne żądanie, zgłoszone na piśmie do Zarządu Związku;
2) likwidacji lub rozwiązania członka Związku z datą wykreślenia z właściwego rejestru;
3) wykluczenia;
4) rozwiązania Związku.
Wykluczenie członka zwyczajnego ze Związku dokonywane jest na podstawie uchwały
Zarządu Związku podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego OZŁucz i
może nastąpić w przypadku:
1) zalegania z zapłatą składki członkowskiej przez okres 1 roku, po pisemnym
wezwaniu do zapłaty;
2) prowadzenia działalności sprzecznej z prawem, Statutem Związku,
regulaminami lub uchwałami władz Związku;
3) zaprzestania uczestnictwa przez członka będącego klubem sportowym we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek przez okres 1
roku.
Wykluczenie członka wspierającego ze Związku dokonywane jest na podstawie uchwały
Zarządu Związku i może nastąpić w przypadku:
1) prowadzenia przez członka działalności sprzecznej z prawem, Statutem Związku
regulaminami lub uchwałami władz Związku;
2) zaniechania realizacji deklarowanego wsparcia.
W przypadku wykluczenia przez OZŁucz z członkostwa w tym związku klubu
sportowego będącego również członkiem Związku, OZŁucz informuje niezwłocznie
Związek o wykluczeniu klubu.
6) § 18 otrzymuje brzmienie:

§ 18.
Członkostwo honorowe wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) pisemnej rezygnacji;
3) podjęcia uchwały przez Krajowy Zjazd o pozbawieniu członkostwa honorowego
podjętej na wniosek Zarządu.
7) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19.
Zarząd Związku prowadzi ewidencję członków zwyczajnych i wspierających.”

8) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20.
1. Od uchwały Zarządu Związku w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków lub
wykluczenia ze Związku przysługuje stronie prawo odwołania się do najbliższego
Walnego Zgromadzenie Delegatów PZŁucz Odwołanie wnosi się za pośrednictwem
Zarządu Związku w terminie 30 dni od daty doręczenia stronie uchwały Zarządu Związku.
2. Decyzja podjęta przez Walne Zgromadzenie Delegatów w przedmiocie rozpatrzenia
odwołania, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczna.
3. Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w ust. 1 przez Walne
Zgromadzenie Delegatów uchwała Zarządu Związku o wykluczeniu członka ze Związku
powoduje zawieszenie jego praw członkowskich, o których w § 15 ust. 4 statutu.
9) w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Walne Zgromadzenia Delegatów dzielą się na:
1)
sprawozdawczo-wyborcze, które odbywa się raz na 4 lata;
2)
sprawozdawcze, które odbywa się każdego roku;
3)
nadzwyczajne.”
10) w § 25 pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:
„12. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Związku po jego
zbadaniu przez biegłego rewidenta.
13. uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego.”
11) W § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4. O terminie miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenie Delegatów Zarząd
Związku zawiadamia uprawnionych delegatów co najmniej na 21 dni przed jego
odbyciem. Zawiadomień dokonuje się pisemnie, faxem lub z wykorzystaniem poczty
email oraz przez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej Związku. Termin
zawiadomień uważa się za zachowany, jeżeli komunikat na stronie internetowej
Związku został zamieszczony przed jego upływem.”;
12) w § 33 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Członek zarządu nie może:
1) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek
jego zadań statutowych.
2) posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą
związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych więcej niż 10% akcji lub
udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych
spółek;
3) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność
gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych;
4) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.”
5.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków. W przypadku konieczności podjęcia uchwały w okresie pomiędzy
posiedzeniami zarządu, dopuszcza się tryb podejmowania uchwał za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Dla ważności uchwał podejmowanych w tym trybie przepis
zdania pierwszego stosuje się odpowiednio.
13) W § 34 w pkt 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrażenie: „z
zastrzeżeniem § 41 ust. 2”;
14) § 38 otrzymuje brzmienie:
„§ 38
1. Członkowie Związku, w tym kluby sportowe, zawodnicy, sędziowie, instruktorzy,
trenerzy, działacze, delegaci, organizatorzy imprez oraz inne osoby biorące udział we
współzawodnictwie
sportowym
organizowanym
przez
Związek
podlegają
odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów Statutu, regulaminów i innych
przepisów obowiązujących w łucznictwie.
2. Odpowiedzialność dyscyplinarna realizowana jest na zasadach i w trybie określonym w
Regulaminie dyscyplinarnym, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Delegatów, z
uwzględnieniem zasad przewidzianych w niniejszym statucie.
3. Regulamin dyscyplinarny określa w szczególności:
1) podmioty podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej;
2) czyny zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną;
3) rodzaje kar dyscyplinarnych;
4) kompetencje organów właściwych do orzekania w sprawach dyscyplinarnych;
5) tryb postępowania dyscyplinarnego.”

15) § 39 otrzymuje brzmienie:
„§ 39.
Od ostatecznych decyzji dyscyplinarnych stronie postępowania służy prawo wniesienia skargi
do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.”;

16) w § 41:
a) dotychczasowa treść przepisu otrzymuje oznaczenie ust. 1
b) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Związek może być reprezentowany przez Prezesa Zarządu, a w przypadku
jego nieobecności przez działających na podstawie upoważnienia dzielonego
przez Zarząd: członek Zarządu, Sekretarz Generalny lub Dyrektor Biura.”.

Warszawa, dnia 12.04.2018r.

