Uchwały z posiedzenia Zarządu PZŁucz. w Głuchołazach w dniu 28.09.2018 r.
Uchwała nr 5/9/2018.
Zatwierdza się bez poprawek protokół z posiedzenia Zarządu w Żywcu w dniu 15.09.2018r.
w dniu 15.09.2018r. – Uchwała nr 5/9/2018.
Wynik: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw – 0
Protokolant Jacek Maciaszek

Przewodniczący Kazimierz Kocik

Uchwała nr 6/9/2018
Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego przyjął sprawozdanie Komisji, która zweryfikowała stan
uprawnionych członków statutowych PZŁucz. na dzień 30.09.2018r. Protokół Komisji w załączeniu/
załącznik nr 1/9/2018.
Z protokołu wynika, że zweryfikowanych uprawnionych członków statutowych jest 136.
Wynik głosowania: za – 5, wstrzymał się – 0, przeciw – 0
Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2018r.
Protokolant Jacek Maciaszek

Przewodniczący Kazimierz Kocik

Uchwała nr 7/9/2018
Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego stwierdza wygaśniecie członkostwa zwyczajnego wykluczające
członków w PZŁucz. zgodnie z przysługującymi Zarządowi kompetencjami statutowymi w związku
z niezapłaceniem składek członkowskich przez:
1. Stowarzyszenie "Warmińska Grupa Łucznicza"
2. Stowarzyszenie Łucznicze "Gryf" Szczecin
3. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sport."Szansa-Start" Gdańsk
4. Uczniowski Klub Sportowy "Oruniak" Gdańsk
5. Uczniowski Klub Sportowy "Warownia" Grodziec
6. Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok
7. Uczniowski Klub Sportowy "Puszcza" Supraśl
8. Podlaski Okręgowy Związek Łuczniczy w Białymstoku
9. Uczniowski Klub Sportowy "Sprint" Kielanówka
10. Uczniowski Klub Sportowy „Wisłoczanka”
11. Uczniowski Klub Sportowy Ligi Obrony Kraju "Hetman" Nysa
12. Uczniowski Klub Sportowy "Południe" Prudnik
13. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Junior" Kamesznica
Ponadto ustało członkostwo zwyczajne Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kalinka 51" Szczecin
wobec zlikwidowania działalności klubu przez Zarząd klubu.
Wynik głosowania: za – 5, wstrzymały się – 0, przeciw – 0
Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2018r.
Protokolant Jacek Maciaszek

Przewodniczący Kazimierz Kocik

Uchwała nr 8/9/2018
Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego zatwierdził wykaz 13 Okręgowych Związków Łuczniczych na
zorganizowanie Konwencji Wojewódzkich celem, których będzie wybór delegatów na Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Delegatów PZŁucz., w oparciu o §27 pkt. 1a) statutu PZŁucz.. W przypadku
województw w których znajdują się po 2 OZŁucz.-e, Zarząd PZŁucz. wytypował wiodące pod
względem sportowym we współzawodnictwie PZŁucz. Okręgi: tj. Pomorski OZŁucz. i Podkarpacki
OZŁucz. Konwencje należy przeprowadzić w terminie do 30 dni od chwili ukazania się informacji na
stronie Internetowej Polskiego Związku Łuczniczego /www.archery.pl/ O wybranych delegatach na
Konwencjach Wojewódzkich należy pisemnie powiadomić biuro PZŁucz. w terminie do 7 dni po
odbyciu w/w konwencji od chwili ukazania się informacji na stronie internetowej PZŁucz.
Wykaz Okręgowych Związków Łuczniczych:
1. Województwo Dolnośląskie – 29 członków – Konwencję organizuje Dolnośląski OZŁucz.
2. Województwo Kujawsko-Pomorskie – 8 członków – Konwencję organizuje Kujawsko-Pomorski
OZŁucz.
3. Województwo Lubelskie – 5 członków – Konwencję organizuje Lubelski OZŁucz.
4. Województwo Łódzkie – 7 członków – Konwencję organizuje Łódzki OZŁucz.
5. Województwo Mazowieckie – 14 członków – Konwencję organizuje Warszawsko-Mazowiecki
OZŁucz.
6. Województwo Małopolskie – 11 członków – Konwencję organizuje Małopolski OZŁucz.
7. Województwo Opolskie – 4 członków – Konwencję organizuje Opolski OZŁucz.
8. Województwo Podkarpackie – 18 członków – Konwencję organizuje wiodący Podkarpacki OZŁucz.
9. Województwo Pomorskie – 6 członków – Konwencję organizuje Pomorski OZŁucz.
10. Województwo Śląskie – 17 członków – Konwencję organizuje Śląski OZŁucz.
11. Województwo Świętokrzyskie – 7 członków – Konwencję organizuje Świętokrzyski OZŁucz.
12. Województwo Wielkopolskie – 5 członków – Konwencję organizuje OZŁucz. w Poznaniu
13. Województwo Zachodnio-Pomorskie – 2 członków – Zachodnio-Pomorski OZŁucz.
Wynik głosowania: za – 5, wstrzymały się – 0, przeciw – 0
Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2018r.
Protokolant Jacek Maciaszek

Przewodniczący Kazimierz Kocik

Uchwała nr 9/9/2018
Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego uchwala regulacje wewnętrzną określającą termin na
rozpatrzenie wniosku o uzyskanie członkostwa zwyczajnego w PZŁucz. – w terminie do 3 miesięcy od
złożenia wniosku do biura PZŁucz.. Osobą odpowiedzialną za realizację powyższej uchwały jest
każdorazowo V-ce Prezes ds. organizacyjnych PZŁucz. a w przypadku jego nieobecności V-ce Prezes
ds. szkoleniowo-sportowych.
Wynik głosowania: za – 5, wstrzymały się – 0, przeciw – 0
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 28.09.2018r.
Protokolant Jacek Maciaszek

Przewodniczący Kazimierz Kocik

Uchwała nr 10/9/2018
Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego zapoznał się z odwołaniem od nałożonej kary dyscyplinarnej
w postaci 3 miesięcznego okresu zawieszenia na p. Józefa Baściuka, złożone przez pełnomocnika,
radcę prawnego Łukasza Klimczyka bez konieczności przeprowadzenia dodatkowego posiedzenia
w tej sprawie uznając za wystarczające zapoznanie się z posiadaną dokumentacją w sprawie. Wobec
zlekceważenia przez p. Józefa Baściuka nałożonej na niego kary 3 miesięcy zawieszenia w prawach
działacza, trenera, sędziego przez wykonywanie w okresie zawieszenia publicznie funkcji działacza,
Zarząd PZŁucz. postanowił nałożyć karę 12 miesięcy zawieszenia w prawach działacza, trenera
i sędziego na okres od dnia 29.09.2018 do 28.09.2019r. Zarząd PZŁucz. zatwierdził pełną treść pisma
skierowanego do p. Józefa Baściuka i radcy prawnego Łukasza Klimczyka.
Zarząd PZŁucz. zatwierdził opublikowanie swojej uchwały na stronie internetowej PZŁucz. oraz
powiadomienie o nałożonej karze: Prezydenta Miasta Legnica, Zarządu OSŁ „Strzelec” Legnica,
Zarządu „Stowarzyszenie TKKF” w Legnicy, Zarządu Dolnośląskiego OZŁucz.
Pan Józef Baściuk
oraz
ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 23/12
59-220 Legnica

Pan Łukasz Klimczyk
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Podwale 83 lok. 10.2
50-414 Wrocław

dotyczy – złożonego przez Pańskiego pełnomocnika, radcy prawnego Łukasza Klimczyka odwołania
z dnia 27.07.2018r. od nałożonej na Pana kary dyscyplinarnej.
Zgodnie z § 70 – pkt. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZŁucz., Zarząd PZŁucz. zarządził rozpoznanie
sprawy bez wyznaczania posiedzenia, gdyż charakter sprawy tego nie wymagał.
Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego w Warszawie zapoznał się w dniu 28.09.2018r. na posiedzeniu
Zarządu PZŁucz. w Głuchołazach ze złożonym przez Pana odwołaniem od nałożonej na Pana kary
dyscyplinarnej udzielonej Panu przez Skład Orzekający Komisji Dyscypliny i Wyróżnień Polskiego
Związku Łuczniczego wydanej w dniu 11.07.2018r. i zarządził rozpoznanie sprawy bez wyznaczania
posiedzenia, we własnym gronie bez obowiązku uczestnictwa Pana i Pana pełnomocnika.
Zebrany materiał dowodowy przez Komisję Dyscyplinarną PZŁucz. został uznany przez Zarząd PZŁucz.,
za wystarczający do podjęcia decyzji i wydania orzeczenia.
Orzeczenie dyscyplinarne
Zarząd PZŁucz. w osobach: Kazimierz Kocik, Krzysztof Włosik, Henryk Pater, Dawid Michalski
i protokolant Jacek Maciaszek w dniu 28.09.2018r. w Głuchołazach wydał orzeczenie.
W świetle zebranego materiału należy stwierdzić, że postawa Pana w dniu 13.05.2017r. w Prudniku
na obiekcie KS „Obuwnik” Prudnik była naganna, niegodna trenera-wychowawcy dzieci i młodzieży.
Uniemożliwienie odbycia zawodów, blokowanie obiektu sportowego wraz z innymi trenerami było
narażeniem najmłodszych, niepełnoletnich dzieci w wieku 15-17 lat na brak szacunku do swoich
opiekunów, wychowawców, trenerów, nauczycieli.
Pokazanie najmłodszym zawodnikom możliwości negowania powszechnie obowiązujących
regulaminów i zasad przeprowadzenia współzawodnictwa sportowego w ramach zawodów
sportowych, demonstrowanie anty sportowej postawy na obiekcie sportowym zapewne mogło
pozostawić wrażenie u dzieci, że można wszystko w sporcie i w życiu zburzyć, zablokować poprzez
łamanie obowiązujących reguł, jeżeli komuś w świecie dorosłych i najmłodszych coś się nie będzie
podobało.
Ponadto publiczne lekceważenie i ubliżanie pełnomocnikowi Zarządu PZŁucz., będącego jednocześnie
V-ce Prezesem PZŁucz. na oczach ponad 100 niepełnoletnich zawodników było skandaliczne.
Tym bardziej zasługuje to na potępienie, że Pan był we wcześniejszych latach trenerem kadry

narodowej PZŁucz, Kierownikiem Wyszkolenia PZŁucz. i także piastował Pan funkcję V-ce Prezesa
Polskiego Związku Łuczniczego.
W świetle zaistniałych i udowodnionych faktów, Zarząd PZŁucz. nie znalazł żadnej przesłanki do
obniżenia Panu nałożonej kary dyscyplinarnej.
Jednocześnie Zarząd PZŁucz. wziął pod uwagę zlekceważenie przez Pana nałożonej kary
dyscyplinarnej w postaci 3 miesięcznego okresu zawieszenia.
W czasie odbywania nałożonej kary zawieszenia w prawach działacza łucznictwa, trenera i sędziego
popełnił Pan następne poważne wykroczenia bezpośrednio związane z nałożoną na Pana karą
dyscyplinarną.
1. Jako działacz łucznictwa uczestniczył Pan czynnie w ceremonii otwarcia Mistrzostw Europy
Seniorów w Legnicy w dniu 27.08.2018r, a był Pan osobą zawieszoną w tym okresie w prawach
działacza.
2. Przebywał Pan na obiekcie sportowym w dniach 28.08-31.08.2018r. podczas przeprowadzanych
zawodów Mistrzostw Europy Seniorów w Legnicy.
3. Udzielał Pan wywiadów w TVP Sport, w TVN jako działacz i trener łucznictwa w czasie trwania
Mistrzostw Europy Seniorów w Legnicy.
4. Uczestniczył Pan w dniu 8.09.2018r. jako jeden z prowadzących w zebraniu trenerów i działaczy
w sali internatu ZSME w Żywcu przy ul. KEN 3 w godzinach wieczornych po rozegraniu I-go dnia
zawodów w ramach Mistrzostw Polski Młodzików w Żywcu.
5. Przebywał Pan na obiekcie sportowym – torach łuczniczych LKS „Łucznik-Żywiec” podczas
LXXXII Mistrzostw Polski Seniorów w dniu 16.09.2018r.
Na podstawie zaistniałych faktów Zarząd PZŁucz. wydał orzeczenie w trybie niejawnego głosowania
(głosowanie jednogłośne).
W związku ze złamaniem przez Pana warunków odbywania 3-miesięcznej kary dyscyplinarnej, Zarząd
PZŁucz. podjął uchwałę o zwiększeniu Panu kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia na okres łączny
12-stu miesięcy. Do okresu trwania nałożonej kary dyscyplinarnej nie zalicza się okresu 3-ech
miesięcy zawieszenia biegnącego od dnia 12.07.2018r. do dnia 12.10.2018r., ponieważ nałożonej na
Pana kary dyscyplinarnej Pan nie wykonał. Okres trwania kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia
Pana w funkcji działacza, trenera, sędziego biegnie od dnia 29.09.2018r. do dnia 28.09.2019 roku.
Równocześnie Zarząd PZŁucz. informuje Pana, że jeżeli Pan dalej będzie lekceważył wykonanie
nałożonej na Pana kary dyscyplinarnej, to Zarząd PZŁucz. wraz z Komisją Dyscyplinarną PZŁucz. będzie
zmuszony nałożyć na Pana najwyższy z możliwych wymiar kary dyscyplinarnej.
Orzeczenie Zarządu PZŁucz. jest ostateczne z chwilą jego wydania, zgodnie z § 77 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZŁucz. Zarząd PZŁucz. zgodnie z § 75 pkt. 1 zadecydował, że orzeczenie będzie
ogłoszone w formie pisemnej informacji opublikowanej na stronie internetowej PZŁucz., i ogłoszenia
w formie pisemnej informacji przesłanej do: Zarząd klubu OSŁ Strzelec Legnica, Zarząd
Stowarzyszenia TKKF w Legnicy, Prezydenta Miasta Legnica, Zarząd Dolnośląskiego OZŁucz.
Jednocześnie informujemy Pana i Pana pełnomocnika, ze zgodnie z § 80 wspomnianego wyżej
regulaminu „Od ostatecznych decyzji dyscyplinarnych przysługuje skarga do Trybunału
Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w trybie i na zasadach
określonych właściwymi przepisami”.
Wynik głosowania: za – 5, wstrzymały się – 0, przeciw – 0
Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.09.2018r.
Protokolant Jacek Maciaszek

Przewodniczący Kazimierz Kocik

Uchwała nr 11/9/2018
Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego podtrzymał nałożone kary dyscyplinarne w postaci nagany
mimo złożonych wniosków o wycofanie kar dla osób obwinionych: Adam Pazdyka, Leszek Rabórski,
Aleksander Jabłoński. Zarząd PZŁucz. uznał, że nałożone kary dyscyplinarne w postaci nagany przez
Komisję Dyscyplinarną PZŁucz. są najmniejszymi z możliwych kar za wykroczenia antywychowawcze
w stosunku do niepełnoletnich dzieci popełnione przez trenerów-wychowawców na obiekcie
sportowym w dniu 13.05.2017r.
Wynik głosowania: za – 5, wstrzymały się – 0, przeciw – 0
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 28.09.2018r.
Pan Prezes Kazimierz Kocik zaproponował zmianę podjętych uchwał na posiedzeniu Zarządu w dniu
10.08.2018r. w Kielcach i złożył wniosek o uchylenie uchwały dotyczącej organizacji Konwencji
Wojewódzkich oraz uchylenie uchwały dotyczącej terminu przeprowadzenia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁucz.
Protokolant Jacek Maciaszek

Przewodniczący Kazimierz Kocik

Uchwała nr 12/9/2018
Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego uchyla uchwałę dotyczącą terminu przeprowadzenia
Konwencji Wojewódzkich przez Okręgowe Związki Łucznicze – uchyla się uchwałę nr 5/8/2018 z dnia
10.08.2018r. o treści „Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego podjął uchwałę o

przeprowadzeniu konwencji wojewódzkich przez Okręgowe Związki Łucznicze w celu
ustalenia delegatów na Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów PZŁucz. w dniu
17.11.2018r. Ustala się ostateczny termin przeprowadzenia konwencji wojewódzkich
w terminie do dnia 10.10.2018r.”
Wynik głosowania: za – 5, wstrzymały się – 0, przeciw – 0
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 28.09.2018r.
Protokolant Jacek Maciaszek

Przewodniczący Kazimierz Kocik

Uchwała nr 13/9/2018
Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego uchyla uchwałę dotyczącą terminu przeprowadzenia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁucz. – uchyla się uchwałę nr 4/8/2018 z dnia
10.08.2018r. o treści „Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego ustala termin na dzień

17.11.2018r. oraz miejsce: Bytom, sala konferencyjna teatru Tańca i Ruchu „Rozbark” ul.
Kilara 29 zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów PZŁucz. w celu
przeprowadzenia wyborów: Prezesa, Zarządu PZŁucz., Komisji Rewizyjnej PZŁucz.”
Wynik głosowania: za – 5, wstrzymały się – 0, przeciw – 0
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 28.09.2018r.

Protokolant Jacek Maciaszek

Przewodniczący Kazimierz Kocik

Uchwała nr 14/9/2018
Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁucz. po otrzymaniu list delegatów wybranych na
13 Konwencjach Wojewódzkich przez Okręgowe Związki Łucznicze przeprowadzone w terminie od
10.10.2018r. do 10.11.2018r. Dokładny termin przeprowadzenia wyboru nowych władz PZŁucz.
zostanie ustalony w terminie do 45 dni po podjęciu uchwały przez Zarząd PZŁucz.
Wynik głosowania: za – 5, wstrzymały się – 0, przeciw – 0
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 28.09.2018r.
Protokolant Jacek Maciaszek

Przewodniczący Kazimierz Kocik

