
-PROJEKT- 

załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu PZŁucz nr 2/06/2022 

z dnia 7 czerwca 2022 r. 

 

 

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPRAWOZDAWCZEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁUCZNICZEGO 

W DNIU 25 CZERWCA 2022 ROKU 

 

 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZŁucz. 

2. Wybór Prezydium, w tym Przewodniczącego i Sekretarza. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie regulaminu obrad. 

5. Wybór Komisji:  

1. Mandatowo – Skrutacyjnej,  

2. Statutowej,  

3. Uchwał i Wniosków. 

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej 

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności PZŁucz. w roku 2021  

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego PZŁucz. za rok 2021  

9. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności PZŁucz. w roku 2021. 

11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZŁucz. za rok 2021. 

12. Sprawozdanie Komisji Statutowej – poprawki do Statutu PZŁucz.   

13. Uchwalenie Statutu PZŁucz.  

14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

15. Podjęcie Uchwał NWZS PZŁucz.  

16. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZŁucz. 

 

 



 
 

-PROJEKT- 

załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu PZŁucz nr 03/06/2022 

z dnia 7 czerwca 2022 r. 

 

 

REGULAMIN OBRAD 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO 

|POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁUCZNICZEGO 

W DNIU 25 CZERWCA 2022 ROKU 
 

§ 1  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZŁucz. obraduje w oparciu o Statut 

PZŁucz z dnia 25.10.2014 zatwierdzony przez MSiT w dniu 23.12.2014 roku oraz niniejszy regulamin. 

 
§ 2  

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym PZŁucz. zwanym dalej NWZS 
PZŁucz. uczestniczą:  
1. Z głosem stanowiącym – Delegaci wybrani na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Delegatów PZŁucz. w dniu 4 września 2021 roku.   
2. Z głosem doradczym – goście zaproszeni 

 
§ 3  

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZŁucz. jest prawomocne przy udziale 1/2 
ogółu uprawnionych Delegatów w pierwszym terminie lub 1/3 ogółu uprawnionych Delegatów  
w drugim terminie.  

2. W celu zatwierdzenia zmian w statucie PZŁucz. (§ 31 pkt. 1 statutu PZŁucz.) wymaga się większości 
2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogółu uprawnionych Delegatów. 

 

§ 4  
Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego otwiera Prezes PZŁucz. 

proponując dokonanie wyboru Przewodniczącego obrad i Sekretarza. Wyboru Przewodniczącego  
i Sekretarza dokonuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów. 

 
§ 5 

Przewodniczący obrad prowadzi obrady czuwając nad ich sprawnym przebiegiem, w tym: 

- udziela głosu obecnym,  
- zarządza głosowanie w sprawach, nad którymi obraduje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawcze,  
- zarządza przerwy w obradach, 

 

§ 6  
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie trzech osób w celu 
stwierdzenia prawidłowego wydania mandatów i prawomocności obrad oraz liczenia wyników 
głosowania.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym, 
zwykłą większością głosów Komisji Statutowej w składzie trzech osób.  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym, 
zwykłą większością głosów Komisji Uchwał i Wniosków w składzie trzech osób.  

4. Kandydatury do komisji zgłaszają delegaci spośród swego grona, 

5. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczących Komisji,  
6. Sprawozdanie/ Protokół z prac Komisji przedstawiają Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu 

Sprawozdawczemu Przewodniczący właściwych Komisji. 
 

 



 
 

-PROJEKT- 

 

§ 7 

 

1. Obecnym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym przysługuje prawo 
zabierania głosu w dyskusji po uprzednim zgłoszeniu do Przewodniczącego obrad i uzyskania 
od niego potwierdzenia prawa zabrania głosu.  

2. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń. 

3. Wnioski w sprawach formalnych głosowane są przed innymi wnioskami.  
4. Za sprawy formalne uważa się sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w 

szczególności wnioski o:  
a) Sprzeczności ze Statutem lub regulaminem obrad, 

b) Głosowaniu bez dyskusji, 

c) Przerwie w dyskusji, 

d) Zamknięciu listy mówców,  
e) Ograniczeniu czasu przemówień, 

f) Zarządzaniu przerwy , 

g) Głosowaniu nad częścią lub całością wniosku, 

h) Zamknięciu listy kandydatów do Komisji. 
5. W dyskusji nad wnioskiem w sprawach formalnych może zabrać głos jedynie dwóch mówców, jeden 

za wnioskiem i jeden przeciw wnioskowi. 
 

§ 8 

1. Prawo zgłaszania wniosków przysługuje delegatom i członkom Władz Związku nie będących 
Delegatami.  

2. Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wnioski, przy czym jako pierwszy powinien być 
głosowany wniosek dalej idący.  

3. W przypadku zgłoszenia wniosków przeciwnych w tej samej sprawie w pierwszej kolejności 
Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek zgłoszony jako pierwszy. Jeżeli ten wniosek 
uzyska w głosowaniu większość głosów „za”, drugiego wniosku nie poddaje się pod głosowanie. 

 

§ 9  
Każdy Delegat posiada na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym jeden 

głos, mandat Delegata jest niezbywalny. 

 

§ 10  
Przebieg Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego jest protokołowany. 

Protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego i Sekretarza. Przewodniczący i Sekretarz podpisuje 
wszystkie Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZŁucz. 

 

§ 11 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Przewodniczącemu obrad. 
 

§ 12  
Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawcze PZŁucz. z chwilą podjęcia uchwały. 
 

 

Przewodniczący obrad 

……………………….. 
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STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁUCZNICZEGO 
 
 

Rozdział I  
 

Postanowienia Ogólne 
 

§ 1. 
 

1. Polski Związek Łuczniczy w skrócie „PZŁucz", zwany dalej „Związkiem", jest 
dobrowolnym, samorządnym, ogólnokrajowym Polskim Związkiem Sportowym, 
zrzeszającym kluby sportowe, związki sportowe i inne osoby prawne działające w 
dyscyplinie łucznictwa w tym dla osób z niepełnosprawnościami. 
 

2. Nadzór nad działalnością Związku sprawuje Minister właściwy do spraw kultury 
fizycznej. 
 

3. W kontaktach międzynarodowych PZŁucz może używać nazwy „Polish Archery 
Federation” w skrócie „PAF”.  

 
§ 2. 

 
1. Związek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa a w szczególności 

ustawy o sporcie, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy 
prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i Związek uzyskuje osobowość 
prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 
 

2. Organem rejestrowym Związku jest Krajowy Rejestr Sądowy przy Sądzie Rejonowym  
w Warszawie. 
 

§ 3. 
 

Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 
charakterze i celu działania. 
 

§ 4.   
 

1. Siedzibą Związku jest Miasto Stołeczne Warszawa. 
 

2. Związek swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego 
realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
§ 5.  

Czas trwania Związku jest nieograniczony. 
 

§ 6. 
 

Przy wykonywaniu swoich zadań Związek przestrzega obowiązujące w Rzeczpospolitej 
Polskiej przepisy prawne oraz działa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu            
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i regulaminów PZŁucz jak również przepisów i decyzji Międzynarodowej Federacji 
Łuczniczej /WA/ oraz Europejskiej Federacji Łuczniczej /WAE/. 
 

§ 7. 
 

PZŁucz jest organizacją typu non-profit, a ewentualne dochody przeznacza w całości na 
realizację zadań statutowych oraz w zakresie pożytku publicznego.  

 
§ 8. 

 
1. Związek samodzielnie określa swoje programy działania i struktury organizacyjne oraz 

uchwala przepisy wewnętrzne (regulaminy zawodów, itp.) dotyczące jego działalności.  
 

2. PZŁucz ustanawia i realizuje reguły sportowe, organizacyjne i dyscyplinarne (za 
wyjątkiem dopingu w sporcie) we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez 
Związek. 
 

3. PZŁucz powołuje kadry narodowe oraz przygotowuje je do współzawodnictwa 
międzynarodowych, a w szczególności ME, MŚ oraz Igrzysk Olimpijskich. 
 

4. Związek opiera swą działalność na pracy społecznej członków i działaczy. Do 
prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników. 
 

§ 9. 
 
1. Związek posiada logo, odznaki organizacyjne, emblemat i sztandar Związkowy, 

wydaje 
biuletyny i inne materiały organizacyjne oraz używa własnej pieczęci z zachowaniem 
obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
 

2. Barwami Związku są kolory: biały, czerwony. 
 

Rozdział II 
Cele i sposób ich realizacji. 

 
§10. 

 
Celem Związku jest: 
1. Organizacja, rozwój i popularyzacja sportu łuczniczego w Polsce. 
2. Podejmowanie działań na rzecz promocji łucznictwa. 
3. Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działalności wszystkich członków 

Związku. 
4. Organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego. 
5. Koordynacja działań Okręgowych Związków Łuczniczych, ze szczególnym 

uwzględnieniem wyczynu sportowego.  
6. Prowadzenie działań w zakresie pożytku publicznego, w szczególności wspieranie  

i upowszechnianie kultury fizycznej, a także prowadzenie działań w zakresie 
propagowania kultury, w szczególności wiedzy historycznej na temat łucznictwa. 

 
§ 11. 

 
Cele, o których mowa w § 10 Statutu, PZŁucz realizuje w szczególności przez: 
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1. Opracowywanie kierunków rozwoju sportu łuczniczego w kraju. 
2. Opracowanie planów i kierunków szkolenia, regulaminów i systemów zawodów. 
3. Organizowanie i prowadzenie szkolenia oraz doszkalania trenerów, instruktorów oraz 

sędziów przy współpracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami sportowymi. 
4. Organizowanie i utrzymanie kontaktów sportowych z organizacjami sportowymi 

mającymi siedzibę za granicą. 
5. Organizowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów krajowych, 

międzynarodowych, pucharowych i innych. 
6. Organizowanie i prowadzenie sportowego współzawodnictwa profesjonalnego (za 

zgodą Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej) i amatorskiego. 
7. Przygotowanie reprezentacji narodowej do udziału w Mistrzostwach Świata i Europy, 

Igrzyskach Olimpijskich oraz w innych zawodach międzynarodowych. 
8. Uchwalanie przepisów oraz ustalanie zasad dotyczących uprawiania sportu 

łuczniczego  
w sposób zgodny z normami polskiego prawa oraz przepisami międzynarodowymi. 

9. Prowadzenie ewidencji i statystyki sportu łuczniczego. 
10. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami PZŁucz. w wyniku ich 

działalności sportowej w dziedzinie sportu łuczniczego. 
11. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków PZŁucz., zawodników, 

trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy społecznych niniejszego statutu, uchwał, 
postanowień, decyzji, regulaminów i przepisów obowiązujących w sporcie 
łuczniczym. 

12. Wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych. 
13. Realizacja całokształtu spraw związanych z przyznawaniem i pozbawianiem licencji 

uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym dla: 
a) klubów sportowych, 
b) zawodników, 
c) szkoleniowców (trenerów i instruktorów), 
d) sędziów 

14. Opracowywanie i uchwalanie przepisów określających reguły sportowe, 
organizacyjne oraz dyscyplinarne (za wyjątkiem dopingu w sporcie) obowiązujące w 
łucznictwie, w tym: 

a) przepisy określające zasady prowadzenia współzawodnictwa sportowego w 
łucznictwie, w tym łucznictwie osób z niepełnosprawnościami, 

b) regulaminu zasad i trybu zmiany przynależności klubowej, 
c) regulaminu dyscyplinarnego określającego podmioty podlegające 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, czyny zagrożone odpowiedzialnością 
dyscyplinarną, rodzaje kar dyscyplinarnych, organy dyscyplinarne i ich 
kompetencje oraz tryb postępowania dyscyplinarnego, 

d) przepisów określających prawa i obowiązki zawodników. 
15. Nadawanie wyróżnień i nakładanie kar na członków PZŁucz, zawodników, trenerów, 

instruktorów, sędziów oraz działaczy społecznych. 
16. Podejmowanie różnorodnych działań mających na celu pozyskiwanie środków 

finansowych na realizację celów i zadań statutowych.  
17. Współpraca i nadzór nad działalnością Okręgowych Związków Łuczniczych, 

zwłaszcza  
w zakresie: 

a) organizacji i prowadzenia współzawodnictwa sportowego, 
b) prowadzenia ewidencji działalności w tym ewidencji osobowej zawodników, 

trenerów  i sędziów. 
18. Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych na zasadach określonych w Regulaminie 
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Dyscyplinarnym Związku, z wyłączeniem postepowań dyscyplinarnych dotyczących 
dopingu w sporcie. 

19. Realizację wszelkich innych czynności mających na celu organizację i popularyzację 
dyscypliny łucznictwa, w tym dla osób niepełnosprawnych, na terenie Polski.  

 
§ 12. 

 
Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów 
statutowych Związku. 

 
Rozdział III  

Członkowie PZŁucz, ich prawa i obowiązki 
 

§ 13. 
Członkowie Związku dzielą się na: 

1) Zwyczajnych. 
2) Wspierających. 

§ 14. 
 

1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być Okręgowe Związki Łucznicze, kluby 
sportowe oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski 
przewiduje prowadzenie działalności w sporcie łuczniczym. 
 

2. Okręgowe Związki Łucznicze są związkami sportowymi, o których mowa w art. 6 
ustawy          o sporcie, działającymi w formie stowarzyszenia lub związku 
stowarzyszenia. 

 
3. Okręgowe Związki Łucznicze zrzeszają kluby sportowe, o których mowa w ust. 1 

powyżej, mające siedzibę na terenie działania danego Okręgowego Związku 
Łuczniczego.  

 
4. Okręgowe Związki Łucznicze, będące członkami Związku, mogą obejmować 

zasięgiem swojego działania obszar jednego lub kilku województw, w sytuacji gdy na 
terenie danego województwa nie ma Okręgowego Związku Łuczniczego będącego 
członkiem Związku. 

 
5. Zarząd może przyjąć w poczet członków zwyczajnych Związku tylko jeden 

Okręgowy Związek Łuczniczy z danego województwa. 
 

6. Kluby sportowe działają jako osoby prawne na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy o 
sporcie.  

 
§ 15. 

 
1. Członków zwyczajnych Związku przyjmuje Zarząd PZŁucz w drodze uchwały na 

podstawie pisemnego wniosku po spełnieniu wymagań określonych niniejszym 
Statutem, jednak nie później niż na kolejnym posiedzeniu Zarządu PZŁucz i w ciągu 
7 dni po podjęciu uchwały zamieszcza ją na stronie internetowej Związku.  
 

2. Warunkiem uzyskania przez klub sportowy członkostwa zwyczajnego w Związku jest: 
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a) posiadanie przez klub sportowy licencji klubowej uprawniającej do 
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym na podstawie złożonego 
przez klub sportowy wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Zakres 
załączników do uzyskania licencji klubowej określają odrębne przepisy 
Związku; 

b) posiadanie co najmniej trzech zawodników posiadających licencję 
uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie 
łucznictwa; 

c) przynależność do Okręgowego Związku Łuczniczego właściwego ze względu 
na siedzibę klubu sportowego; 

d) odbycie rocznego stażu, o którym mowa w § 16 Statutu. 
 
3. Zarząd PZŁucz odmawia przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Związku, w 

przypadku gdy zainteresowany: 
a) nie wykaże możliwości prowadzenia działalności w łucznictwie, 
b) nie posiada osobowości prawnej, 
c) nie spełnił warunków podanych w ust. 2 powyżej. 

 
4. Warunkiem uzyskania przez Okręgowy Związek Łuczniczy członkostwa zwyczajnego 

w Związku jest zrzeszanie co najmniej trzech klubów sportowych spełniających 
warunki określone w ust. 2 powyżej. 

 
§ 16. 

     
1. Staż, o którym mowa w §15 ust. 2 lit. d) Statutu, klub sportowy może odbyć po 

złożeniu wniosku o umożliwienie odbycia stażu i podjęciu stosownej uchwały przez 
Zarząd PZŁucz w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku. Staż 
rozpoczyna się z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd PZŁucz. 
 

2. W okresie odbywania stażu do klubu sportowego stosuje się odpowiednio 
postanowienia §20 ust. 1 lit. c i d) Statutu (zgłaszanie postulatów i wniosków do 
władz Związku oraz uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez Związek) oraz §21 ust. 1 lit. a) – d oraz f-g) Statutu (wszystkie 
obowiązki – poza opłatą składki członkowskiej).  

 
§ 17. 

 
1. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby prawne, których statut, umowa 

albo akt założycielski przewidują prowadzenie działalności w dyscyplinie łucznictwa, 
popierając cele Związku i wspierając organizacyjnie lub materialnie jego działalność. 
 

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd PZŁucz w drodze uchwały, podjętej 
zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnego wniosku, nie później niż na 
kolejnym posiedzeniu Zarządu PZŁucz. We wniosku podmioty ubiegające się o 
członkostwo wspierające deklarują przestrzeganie Statutu Związku oraz określają 
rodzaj wsparcia na rzecz Związku.  

 
§ 18. 

 
1. Zarząd Związku prowadzi ewidencję aktualnych członków zwyczajnych, która to 

ewidencja musi być zamieszczona na stronie internetowej Związku. 
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2. Ewidencja musi zawierać nazwę, adres siedziby i e-mail członka zwyczajnego, datę 
przyjęcia na członka i datę opłacenia przelewem składki członkowskiej za dany rok 
kalendarzowy. 

 

3. Ewidencja, o której mowa w ust.1 powyżej musi być aktualizowana po każdorazowej 
podjętej uchwale przez Zarząd PZŁucz o skreśleniu lub przyjęciu nowego członka 
zwyczajnego lub wygaśnięcia członkostwa na podstawie § 23 ust. 1 i 2 Statutu w 
terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji. 

 
4. Ewidencja musi być zaktualizowana najdalej na dzień 5 kwietnia danego roku 

uwzględniając opłacone składki członkowskie do dnia 31 marca danego roku 
zgodnie z § 21 ust. 1 lit. e) Statutu oraz 5 lipca danego roku uwzględniająca 
ewentualne uregulowanie zaległych składek członkowskich do dnia 30 czerwca 
danego roku zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu.  

 
§ 19. 

 
1. Walne Zgromadzenie Delegatów może nadać osobom fizycznym szczególnie 

zasłużonym dla organizacji, rozwoju i upowszechniania dyscypliny łucznictwa                   
w Polsce godność „Członka Honorowego”. 
 

2. Osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla organizacji, rozwoju                                       
i upowszechniania dyscypliny łucznictwa, które pełniły funkcję Prezesa Zarządu 
Związku, Walne Zgromadzenie Delegatów może nadać godność „Prezesa 
Honorowego”. 

 
3. Godność „Członka Honorowego” lub „Prezesa Honorowego” nadaje Walne 

Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu lub pisemny wniosek poparty przez 
co najmniej 10 delegatów. 

 
4. Godności honorowe nie stanowią członkostwa w Związku w rozumieniu przepisów 

art. 8 ust. 1 ustawy o sporcie a ich posiadacze nie wnoszą składek członkowskich.  
 

§ 20. 
 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 
a) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów za pośrednictwem swoich 

delegatów po upływie 2 lat kalendarzowych od wstąpienia do Związku. 
Dotyczy to także prawa udziału w konwencji wojewódzkiej zwołanej do 
wybrania delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów; 

b) biernego i czynnego prawa wyborczego do pozostałych władz Związku za 
pośrednictwem swoich delegatów po upływie 2 lat kalendarzowych od 
wstąpienia do Związku. 

c) uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez 
Związek; 

d) zgłaszania wniosków i postulatów do władz Związku; 
e) otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania Związku; 
f) korzystania z pomocy i uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej 

działalności Związku. 
 

2. Członkowie wspierający mają prawo do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu 
Delegatów z głosem doradczym oraz zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz 
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Związku, jak również do otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania 
Związku oraz do organizowania zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa 
sportowego organizowanego przez Związek, na zasadach określonych przez Zarząd 
Związku. 
 

3. Prezesi honorowi mają prawo do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu 
Delegatów, w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym oraz zgłaszania 
wniosków i postulatów wobec władz Związku. 

 
4. Członkowie honorowi mają prawo do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu 

Delegatów z głosem doradczym oraz zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz 
Związku. 

 
§ 21. 

 
1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do: 

a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i innych przepisów 
obowiązujących w dyscyplinie łucznictwa oraz powszechnie obowiązującego 
prawa, a także uchwał władz Związku; 

b) aktywnej działalności na rzecz rozwoju dyscypliny łucznictwa i podnoszenia 
jego poziomu oraz realizacji zadań statutowych Związku; 

c) dbania o dobre imię Związku oraz właściwy klimat sprzyjający rozwojowi 
sportu łuczniczego; 

d) realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku; 
e) opłacania składki członkowskiej do 31 marca każdego roku za rok bieżący 

oraz innych świadczeń na rzecz PZŁucz w wysokości i terminach ustalonych 
przez Zarząd PZŁucz. Składki członkowskie oraz opłaty licencyjne muszą dla 
swej ważności być wniesione przelewem na konto Związku; 

f) poddania się jurysdykcji uprawnionych organów Związku w sprawach 
wynikających           z działalności Związku; 

g) uczestniczenia w rywalizacji sportowej tj. zawodach wymienionych w 
kalendarzu imprez centralnych organizowanych przez Polski Związek 
Łuczniczy lub Okręgowy Związek Łuczniczy, jeżeli są klubami sportowymi;  

h) dbania o wysoki poziom moralno - wychowawczy i sportowy działaczy 
sportowych, sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów oraz pracowników 
zatrudnionych w sporcie łuczniczym;  

i) posiadania aktualnej licencji klubowej i zawodniczych dla zawodników 
swojego klubu na dany rok, która uprawnia do startu w zawodach. 
 

2. Członkowie wspierający zobowiązani są do: 
a) przestrzegania Statutu, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w 

dyscyplinie łucznictwa oraz powszechnie obowiązującego prawa, a także 
uchwał władz Związku; 

b) dbania o dobre imię Związku; 
c) realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku; 
d) regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz 

Związku w terminie i wysokości ustalonej przez właściwy organ statutowy; 
e) realizowania deklarowanego wsparcia na rzecz Związku. 

 
3. Członkowie honorowi zobowiązani są do: 

a) dbania o dobre imię Związku; 
b) działalności przyczyniającej się do wzrostu roli i znaczenia dyscypliny 
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łucznictwa oraz jego popularyzacji i rozwoju. 
 

§ 22. 
 

Swoje prawa i obowiązki członkowie zwyczajni i wspierający Związku realizują 
bezpośrednio lub przez swych upoważnionych przedstawicieli. 
 

§ 23. 
 

1. Utrata członkostwa zwyczajnego i wspierającego w Związku następuje na skutek: 
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa w Związku zgłoszonej do Zarządu Związku 

- automatycznie po upływie 30 dni od daty jej zgłoszenia; 
b) likwidacji lub rozwiązania członka Związku lub sekcji łucznictwa klubu 

sportowego – z datą wykreślenia z właściwego rejestru; 
c) wykluczenia członka; 
d) rozwiązania Związku. 
 

2. Członkostwo wygasa automatyczne po 30 czerwca danego roku w przypadku 
nieopłacenia przelewem na konto Związku składki członkowskiej do 30 czerwca 
danego roku. Zarząd PZŁucz ma obowiązek w ciągu 7 dni od faktu wygaśnięcia 
członkostwa zgodnie z § 23 ust. 1 i 2 Statutu zamieścić informację w ewidencji 
członków zgodnie z § 18 Statutu. 
 

3. Wykluczenie członka zwyczajnego ze Związku na podstawie uchwały Zarządu 
PZŁucz może nastąpić w przypadku: 

a) braku uczestniczenia w pracach i działalności Związku przez okres 1 
(jednego) roku; 

b) działalności sprzecznej ze Statutem, uchwałami władz Związku, regulaminami 
Związku oraz prawem powszechnie obowiązującym po wcześniejszym 
pisemnym wniosku Zarządu PZŁucz o zaprzestanie podejmowania takich 
działań przez członka; 

c) zaprzestania uczestnictwa przez członka zwyczajnego będącego klubem 
sportowym we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek 
przez okres 1 (jednego) roku lub nieposiadania przynajmniej trzech 
zawodników posiadających licencje zawodnicze wydane przez Związek; 

d) działalność członka na szkodę Związku po wcześniejszym pisemnym wniosku 
Zarządu o zaprzestanie podejmowania takich działań przez członka;  

e) wniosku Komisji Dyscyplinarnej Związku o wykluczeniu członka zwyczajnego 
za wykroczenie dyscyplinarne po zbadaniu i rozpatrzenie sprawy przez 
komisję;  

f) likwidacji bądź stanu upadłości członka zwyczajnego Związku. 
 

4. Wykluczenie członka wspierającego ze Związku może nastąpić w przypadku: 
a) działalności sprzecznej ze Statutem, uchwałami władz Związku, regulaminami 

Związku oraz prawem powszechnie obowiązującym; 
b) stwierdzenia zaniechania realizacji deklarowanego wsparcia przez okres 1 

(jednego) roku; 
c) działalność członka na szkodę Związku po wcześniejszym pisemnym wniosku 

Zarządu o zaprzestanie podejmowania takich działań przez członka. 
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§ 24. 
 

Utrata członkostwa honorowego następuje w przypadku: 
1. śmierci członka; 
2. pisemnej rezygnacji zgłoszonej do Zarządu; 
3. podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Delegatów o pozbawieniu 

członkostwa honorowego po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego przez 
Zarząd. 

 
§ 25. 

 
1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków lub 

wykluczenia ze Związku przysługuje stronie prawo odwołania się do najbliższego 
Walnego Zgromadzenia Delegatów lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały, jednak nie później niż co 
najmniej 21 dni przed terminem odbycia się Walnego Zgromadzenia Delegatów. 
 

2. Decyzja podjęta przez Walne Zgromadzenie Delegatów w przedmiocie rozpatrzenia 
odwołania, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest ostateczna. 

 
3. Do czasu rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenia Delegatów odwołania, o którym 

mowa w ust. 1 powyżej, uchwała Zarządu Związku o wykluczeniu członka ze 
Związku powoduje zawieszenie przysługujących mu praw członkowskich. 

 
4. Klub, którego członkostwo wygasło zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu, może ponownie 

rozpocząć procedurę wstąpienia do Związku na prawach nowo wstępującego, ale 
podstawowym warunkiem jest wniesienie opłaty wpisowej w wysokości zaległej 
składki, z której powodu członkostwo ustało:  

a) Klub, który zostanie ponownie przyjęty na członka zwyczajnego prawo udziału 
w Walnym Zgromadzeniu Delegatów, jak i biernego i czynnego prawa 
wyborczego oraz prawa udziału w konwencji wojewódzkiej, nabywa po dwóch 
latach kalendarzowych od dnia jego ponownego przyjęcia. 

b) Jeżeli ponowne wstąpienie następuje po okresie 2 lat, opłaty wpisowej nie 
pobiera się. 
 

5. Zawodnicy Klubu, który utracił prawa członkowskie zgodnie z §.23 ust. 2 Statutu są 
automatycznie wolnymi zawodnikami i mogą z dniem 1 lipca wstąpić do dowolnego 
klubu. 

 
Rozdział IV 

Władze Związku 
 

§ 26. 
 

Władzami Związku są: 
a) Walne Zgromadzenie Delegatów. 
b) Zarząd. 
c) Komisja Rewizyjna.  

 
§ 27. 

 
1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata i kończy się dokładnie po upływie 
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czterech lat od daty Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zgromadzenia 
Delegatów, które wybrało władze Związku. W przypadku zwołania nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia delegatów w celu wybrania nowego Zarządu, Prezesa lub 
Komisji Rewizyjnej Zgromadzenie nie przerywa tej kadencji, która trwa do 
najbliższego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów. 
 

2. Wybory Zarządu, Prezesa lub Komisji Rewizyjnej odbywają się podczas 
prawomocnego Walnego Zgromadzenia Delegatów w pierwszym terminie przy 
obecności 2/3, a w drugim terminie 1/2 ogółu uprawnionych delegatów, w głosowaniu 
tajnym. Natomiast obrady Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Delegatów dla swojej ważności wymagają w pierwszym terminie uczestnictwa co 
najmniej 1/2 uprawnionych delegatów, a w drugim terminie 1/3 ogółu uprawionych 
delegatów. 

 
§ 28. 

1. Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna muszą pracować w liczebności uchwalonej na 
Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo - Wyborczym i muszą dokooptować do 
swoich składów nowe osoby na miejsca tych, którzy ustąpili, zostali odwołani lub 
zmarli w czasie trwania kadencji, jednak nie więcej niż 1/3 uprzednio wybranych 
składów. Zarząd lub Komisja Rewizyjna dokooptowuje do składu nowe osoby 
wyłącznie spośród tych, którzy w wyborach do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 
uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów. Dokooptowanie musi nastąpić w okresie               
7 dni od faktu zwolnienia miejsca i zostać zgłoszone do KRS. 

2. W przypadku, gdy żadna osoba mająca prawo do dokooptowania do Zarządu lub 
Komisji Rewizyjnej nie wyrazi zgody na pracę to Zarząd i Komisja Rewizyjna ma 
obowiązek dokooptować do swych składów osobę, która była delegatem na Walnym 
Zgromadzeniu Delegatów je wybierającym. 

3. W przypadku gdy nie ma możliwości uzupełnienia o nowych członków Zarządu, a 
liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu spadnie poniżej 2/3 jego składu, 
Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w celu 
wybrania nowego składu Zarządu łącznie z Prezesem. Jeżeli do końca kadencji 
obecnego Zarządu pozostało nie więcej jak 3 (trzy) miesiące to Komisja Rewizyjna 
może odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów a wyznaczyć 
termin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo- Wyborczego. Stosowną uchwałę 
Komisja Rewizyjna podejmuje w terminie 7 dni od zaistnienia tego faktu. 

4. W przypadku, gdy nie ma możliwości uzupełnienia o nowych członków Komisji 
Rewizyjnej, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w celu 
wybrania nowego składu Komisji Rewizyjnej. Jeżeli do końca kadencji obecnego 
Zarządu pozostało nie więcej jak 3 (trzy) miesiące to Zarząd może odstąpić od 
zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów a wyznaczyć termin Walnego 
Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego. Stosowną uchwałę podejmuje Zarząd 
w terminie 7 dniowym od zaistnienia tego faktu. 

5. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa w okresie 
kadencji Zarządu to: 
a) Jeżeli do końca kadencji jest mniej niż 6 miesięcy to nowego Prezesa wybiera 

Zarząd Związku z grona członków Zarządu wybranych na ostatnim zebraniu. 
Wyboru dokonuję się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
3/4 członków Zarządu w terminie 7 dni od dnia zwolnienia stanowiska. 

b) O ile do końca kadencji jest więcej niż 6 miesięcy Zarząd w terminie 7 dni od dnia 
zwolnienia stanowiska musi podjąć uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Delegatów w celu wyboru nowego Prezesa Zarządu. Do 
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czasu wyboru nowego Prezesa Zarządu funkcję Prezesa Zarządu pełni wybrany 
przez Zarząd członek Zarządu. 

c) Jeżeli Zarząd nie podejmie stosownej uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Delegatów, o którym mowa ust. 5 lit. b) powyżej obowiązek ten 
spoczywa na Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od upłynięcia terminu 
wyznaczonego w ust.  5 lit. b) powyżej. 

6. W przypadku gdy członkowie Zarządu podejmą uchwałę o przerwaniu swej kadencji i 
rezygnacji z dalszych prac, jednocześnie muszą zwołać Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Delegatów w celu wybrania nowego składu Zarządu łącznie z 
Prezesem. 

7. O ile członkowie Zarządu nie podejmą uchwały zgodnie ze swą decyzją zawartą w 
ust. 6 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w terminie 7 dni 
zwołuje Komisja Rewizyjna. 

8. W przypadku, gdy członkowie Komisji Rewizyjnej podejmą uchwałę o przerwaniu 
swej kadencji i rezygnacji, Zarząd musi zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Delegatów w celu wybrania nowej Komisji Rewizyjnej. 

 
 
 

§ 29. 
 
1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów. 

 
2. Walne Zgromadzenie Delegatów dzieli się na: 

a) Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane przez 
Zarząd raz na cztery lata, 

b) Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, zwoływane przez 
Zarząd corocznie w terminie do 30 czerwca; 

c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane przez Zarząd lub 
Komisję Rewizyjną w terminie 45 dni od chwili zgłoszenia wniosku zgodnie z § 28 
ust. 3 lub ust. 5 lit.  c) Statutu. 
 

3. W roku, w którym odbywa się Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie 
Delegatów pełni ono również funkcję Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia 
Delegatów. 
 

4. O ilości delegatów uczestniczących w danym Walnym Zgromadzeniu Delegatów 
świadczy osobisty podpis złożony przez delegata na Sali zgromadzenia. 

 
5. Obrady Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego oraz 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów w celu wyboru Zarządu lub 
Prezesa odbywają się w Warszawie. 

 
6. Podczas wyboru władz Związku muszą być stworzone warunki do swobodnego 

oddawania głosu w sposób tajny.  
 

§ 30. 
 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy: 
1) Uchwalanie głównych kierunków działania Związku i programu działania na okres 

najbliższej kadencji. 
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2) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz Związku            
i Komisji Rewizyjnej. 

3) Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej: w sprawie absolutorium dla 
ustępującego Zarządu PZŁucz, przy czym wniosek Komisji Rewizyjnej może 
ponadto dotyczyć indywidualnego członka/ków ustępującego Zarządu PZŁucz. 

4) Wybór Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej. 
5) Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego PZŁucz, oraz Prezesa 

Honorowego PZŁucz. 
6) Uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie oraz 

samorozwiązania się PZŁucz. 
7) Uchwalanie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, 

którego projekt przedkłada Zarząd Związku, z zastrzeżeniem, że pierwsze 
punkty porządku obrad muszą zawierać odwołania członków zwyczajnych od 
decyzji Zarządu kwestionującej prawo uczestnictwa delegatów w Walnym 
Zgromadzeniu Delegatów na podstawie całej dokumentacji w tej sprawie 
przedłożonej przez przedstawiciela ustępującego Zarządu Walnemu 
Zgromadzeniu Delegatów. 

8) Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Związek innych organizacji. 
9) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków PZŁucz 

w sprawach wykluczenia, odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych 
Związku i zawieszenia członka Związku w prawach członkowskich. 

10)  Rozpatrywanie wniosków i dezyderatów członków zwyczajnych, wspierających i 
honorowych, zgłoszonych do Zarządu na piśmie na co najmniej 14 dni przed 
terminem Zgromadzenia lub zgłoszonych przez delegatów w trakcie 
Zgromadzenia. 

11)  Zatwierdzanie i dokonywanie zmian struktury organizacyjnej PZŁucz. 
12)  Rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzonego przez Zarząd rocznego 

sprawozdania z    działalności Związku oraz sprawozdania finansowego PZŁucz, 
po jego uprzednim zbadaniu przez biegłego rewidenta. 

13)  Uchwalanie Regulaminu Dyscyplinarnego, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych 
dotyczących  dopingu w sporcie. 

14)  Ostateczna interpretacja postanowień statutu. 
15)  Podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których statut nie określa 

właściwości  pozostałych władz Związku. 
 
2. Do kompetencji Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy 

rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z 
działalności Związku oraz rocznego sprawozdania finansowego ocenionego 
przez biegłego rewidenta, a także inne sprawy umieszczone w porządku 
obrad. 
 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zajmuje się wyłącznie  
sprawami, dla których zostało zwołane. 

 
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje w drodze uchwały 

Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:  
a) Komisji Rewizyjnej; 
b) co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych . 

 
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Komisja Rewizyjna w 

przypadku wystąpienia zdarzeń określonych w § 28 ust. 3, § 28 ust. 5 lit. c) 
oraz w § 28 ust. 7 Statutu. 
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6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd 

lub Komisję Rewizyjną w terminie do 45 dni od dnia podjęcia stosownych 
uchwał. 

 
7. Pisemny wniosek złożony do biura Związku musi być rozpatrzony przez 

Zarząd w terminie 20 dni od dnia złożenia. W przypadku nierozpatrzenia 
wniosku w tym terminie stosowną decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Delegatów podejmuje Komisja Rewizyjna. 

 
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołane dla wyborów 

Zarządu, Prezesa lub Komisji Rewizyjnej może być rozszerzone o 
rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Związku 
oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok po jego zbadaniu przez 
biegłego rewidenta. 

 
§ 31. 

 
Członkowie Zarządu, którzy nie otrzymali absolutorium - nie mogą kandydować do 
władz Związku na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, podczas którego odmówiono im 
absolutorium. Absolutorium jest głosowane w przypadku zwołania Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Delegatów w przedmiocie wyboru Zarządu.  
 

Ordynacja wyborcza do Władz Związku 
 

§ 32. 
 

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział (mają wyłączne prawo przebywania na 
sali obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów) z głosem stanowiącym (czynnym i biernym 
prawem wyborczym) uprawnieni pełnoletni delegaci członków zwyczajnych wg. 
Następującego klucza: 
 

1. Prezes lub upoważniony członek Zarządu Okręgowego Związku Łuczniczego z 
jednym głosem. 
 

2. Upoważniony Członek Zarządu klubu będącego członkiem zwyczajnym Związku 
z jednym głosem dla 10 klubów najlepszych we współzawodnictwie młodzieżowym 
prowadzonym pod patronatem ministra właściwego ds. kultury fizycznej wg sumy 
punktów za ostatnie 3 lata przed rokiem, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie 
Delegatów.  

 
3. Delegaci wybrani na wojewódzkim zebraniu tzw. „Konwencji wojewódzkiej” 

wszystkich uprawnionych klubów - członków zwyczajnych PZŁucz z terenu 
województwa wg.  następującego klucza: na każdą rozpoczętą "trójkę" przypada 
jeden delegat na Walne Zgromadzenie Delegatów, jednak z terenu województwa nie 
może przypadać więcej niż 4 delegatów wybranych przez kluby. Każdemu 
uprawnionemu delegatowi przysługuje jeden głos. 

 
4. W przypadku gdy z danego województwa okręgowy/wojewódzki związek nie jest 

członkiem Związku, zebranie organizuje (wyznacza termin i miejsce) Polski Związek 
Łuczniczy a kluby wybierają maksymalnie 4 delegatów zgodnie z zasadami 
zawartymi w pkt. 3. oraz 7. 
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5. Lista uprawnionych członków zwyczajnych ustalana jest na podstawie stanu 

faktycznego z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dzień przyjęcia uchwały o 
zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów z podaniem terminu i miejsca. Uchwała 
ta musi być dla swej ważności zamieszczona w ciągu 2 dni na stronie internetowej 
Związku. 

 
6. Organizatorem (wyznacza termin i miejsce) Konwencji Wojewódzkiej jest 

Okręgowy Związek Łuczniczy z danego województwa, który powiadamia członków 
zwyczajnych pisemnie na adresy podane przez Polski Związek Łuczniczy. 
Powiadomienie o terminie, godzinie i miejscu wysłane co najmniej 10 dni przed 
terminem listem poleconym na adres podany przez Związek uważa się za skuteczne 
powiadomienie o Konwencji Wojewódzkiej.  

 

7. W wojewódzkiej konwencji wyborczej udział biorą uprawnieni przedstawiciele 
klubów - członków zwyczajnych Związku wg. następującego klucza: 

 
a) każdy członek zwyczajny Związku ma po jednym mandacie (1 głos) na każdy 

klub, 
b) za ilość punktów we współzawodnictwie młodzieżowym (MSiT) w klasyfikacji 

sumy punktów ostatnich dwóch lat przed Konwencją Wojewódzką przyznaje się 
dodatkowo po 2 mandaty dla pierwszych trzech klubów z województwa oraz po 
jednym mandacie za miejsca IV -VIII, 

c) dodatkowy jeden mandat przyznaje się dla klubu posiadającego zawodnika w 
kadrze osób niepełnosprawnych, 

d) podczas Konwencji Wojewódzkiej członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, trener, 
zawodnik posiadający licencje klubu będącego członkiem zwyczajnym Związku 
nie może być przedstawicielem innego klubu - członka zwyczajnego Związku, 

e) na Konwencji Wojewódzkiej delegatem może zostać wybrany tylko jeden delegat 
z klubu i muszą być zachowane zasady zawarte w lit. d) powyżej.  
 

8. Każdy członek zwyczajny Związku uczestniczący w zebraniu wojewódzkim 
„konwencji” na zebranie musi dostarczyć aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie 
od Starosty – organu rejestracyjnego zawierający składy władz stowarzyszenia oraz 
upoważnienie dla swych przedstawicieli na konwencję podpisane zgodnie ze 
statutem przez upoważnione osoby. 
 

9. Członek zwyczajny Związku, który nie posiada aktualnych zgodnych ze Statutem 
władz na dzień zwołania konwencji wojewódzkiej w danym województwie nie ma 
prawa brać udziału w konwencji a Okręgowy Związek Łuczniczym w Walnym 
Sprawozdawczo – Wyborczym Zgromadzeniu Delegatów Związku. 

 

10. Każdemu uprawnionemu delegatowi wybranemu w ramach konwencji 
wojewódzkiej każdego OZŁucz przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu 
Delegatów Związku. 

 
11. Organizator zebrania wojewódzkiego „konwencji” musi dostarczyć (tradycyjną 

pocztą lub kurierem) dokumentację z konwencji wraz z listą wybranych delegatów i 
protokołem do Biura Związku co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia Delegatów.  
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§ 33. 
 

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów na sali obrad mogą 
przebywać oprócz delegatów wybranych zgodnie z § 32  Statutu, z głosem 
doradczym (bez prawa kandydowania do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i na 
funkcję Prezesa): 

a) przedstawiciele Organu Nadzoru (zgodnego z obowiązującymi 
przepisami), 

b) przedstawiciele Władz Światowych Łucznictwa , 
c) przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 
d) członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którzy nie są delegatami, 
e) zawodnicy uczestnicy Igrzysk Olimpijskich lub Mistrzostw Świata 

zaproszeni przez Zarząd,  
f) Prezes Honorowy,  
g) zaproszeni goście. 

  
2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku Walnego Zgromadzenia 

Delegatów Zarząd zawiadamia członków zwyczajnych i Komisję Rewizyjną na 
co najmniej 45 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów w celu 
umożliwienia członkom zwyczajnym dokonania wyborów uprawnionych 
delegatów. 
 

3. Zawiadomienia, o którym mowa w ust 2 powyżej dokonuje się za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej za potwierdzeniem odbioru lub listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz przez umieszczenie komunikatu 
na stronie internetowej Związku. Termin zawiadomienia, o którym mowa w ust. 
2 powyżej uważa się zachowany, jeżeli komunikat na stronie internetowej 
Związku został zamieszczony przed jego upływem. 

 
4. Powiadomienie wybranych delegatów o terminie miejscu i porządku 

Walnego Zgromadzenia Delegatów uważa się za dokonane z chwilą wyrażenia 
zgody na kandydowanie i wybrania delegata na konwencji wojewódzkiej. 

 
5. Zarząd co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia 

Delegatów dostarcza delegatom materiały dotyczące zwołanego 
Zgromadzenia. Do dostarczenia materiałów stosuje się odpowiednio ust. 3  
powyżej. 

 
6. Uprawnieni delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów  wybierani są 

zgodnie z § 32 Statutu w terminie co najmniej 15 dni przed planowanym 
terminem odbycia Walnego Zgromadzenia Delegatów.  

 
7. Kadencja uprawnionych delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów 

trwa 4 lata i rozpoczyna się z chwilą ich wybrania na konwencjach 
wojewódzkich, a kończy z chwilą powołania nowych po upływie kadencji. W 
przypadku zgonu, zawieszenia działalności w Związku lub z innego uznanego 
przez członka zwyczajnego powodu podanego przez uprawnionego delegata, 
członkowie zwyczajni mają prawo do dokonania wyboru nowego delegata, 
którego kadencja jest kontynuacją kadencji poprzedniego delegata.  

 
8. Zgodnie z ustawą o sporcie delegat po wybraniu na członka Zarządu traci 

uprawnienia delegata a dane województwo musi wybrać w okresie 3 miesięcy 
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od chwili wybrania delegata nowego delegata (do końca kadencji) i zgłosić ten 
fakt poprzez przesłanie protokołu do Związku. Niewybranie w tym terminie 
nowego delegata skutkuje utratą jednego delegata - mandatu dla danego 
województwa do końca kadencji. 

 
§ 34. 

 
 Uprawnieni delegaci dokonują wyboru Władz Związku: 

a) Prezesa Związku, 
b) Członków Zarządu Związku, 
c) Członków Komisji Rewizyjnej. 

 
§ 35. 

 
I. Wybory Zarządu, który składa się z 7 do 9 członków w tym Prezesa a liczba 
członków Zarządu na okres danej kadencji określa uchwała Walnego 
Zgromadzenia Delegatów, odbywa się według następujących zasad:  
 
1. Bierne prawo wyborcze do Zarządu, w tym na stanowisko Prezesa Zarządu 

przysługuje delegatom, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie 
w zarządzaniu organizacją sportową. 
 

2. Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu, w pierwszej 
kolejności spośród kandydatów zgłoszonych w trybie określonym w pkt. 3 lub 
4 poniżej. 

 
3. Kandydata na Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu może 

zgłosić klub sportowy będący członkiem zwyczajnym Związku w terminie, co 
najmniej 14 dni przed terminem Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego 
Zgromadzenia Delegatów. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej i składa 
do Biura Związku. Zgłoszenie obowiązkowo musi zawierać pisemną 
rekomendację zarządu Okręgowego Związku Łuczniczego oraz zgodę 
kandydata na kandydowanie. 

 
4. Jeżeli w trybie określonym w pkt 3 powyżej nie zostanie zgłoszony żaden 

kandydat na Prezesa, kandydata na Prezesa może zgłosić grupa 5 delegatów 
w trakcie Walnego Zgromadzenia Delegatów.  

 
5. Zarząd musi zamieścić listę zgłoszonych kandydatów na Prezesa i członków 

Zarządu na stronie Związku co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia. 

 
6. Prezesem Zarządu zostaje wybrany kandydat, który otrzymał bezwzględną 

ilość głosów (50% + 1 głosów). W sytuacji, gdy żaden z kandydatów na 
Prezesa Zarządu w pierwszym głosowaniu nie otrzymał wymaganej ilości 
głosów przeprowadza się drugie głosowanie pomiędzy dwoma kandydatami, 
którzy otrzymali najwięcej głosów w pierwszym głosowaniu. W takim 
przypadku Prezesem Zarządu zostaje wybrany kandydat, który otrzymał 
zwykłą większość głosów. 

 
7. Jeżeli w procedurze określonej w pkt 3 powyżej nie zostanie zgłoszona 

odpowiednia ilość kandydatów na członków Zarządu prawo zgłaszania 
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kandydatów na pozostałych członków Zarządu przysługuje wybranemu 
Prezesowi, który powinien przedstawić swoje kandydatury Walnemu 
Zgromadzeniu Delegatów, w terminie godziny od chwili wyboru. Walne 
Zgromadzenie Delegatów spośród kandydatów zgłoszonych w trybie 
określonym w pkt 3 powyżej oraz wskazanych przez Prezesa wybiera na 
członków Zarządu osoby zwykłą większością głosów. Przy równej ilości 
głosów przeprowadza się pomiędzy nimi następne głosowanie.  

 
8. Jeżeli w procedurze określonej w pkt 7 powyżej nie zostanie wybrany Zarząd 

wówczas kandydatów na pozostałych członków Zarządu mogą zgłosić 
delegaci na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, które następnie spośród 
zaproponowanych kandydatów wybiera na członków Zarządu osoby, które 
uzyskały największą ilość głosów. 

 
II. Wybory Komisji Rewizyjnej, która składa się z 3 osób odbywa się według 
następujących zasad:  
 
1. Bierne prawo wyborcze do Komisji Rewizyjnej przysługuje delegatom, 

posiadającym doświadczenie w sprawowaniu kontroli wewnętrznej                  
w organizacjach społecznych. 
 

2. Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej może zgłosić klub sportowy 
będący członkiem zwyczajnym Związku lub Okręgowy Związek Łuczniczy w 
terminie, co najmniej 14 dni przed terminem Sprawozdawczo- wyborczego 
Walnego Zgromadzenia Delegatów. Zgłoszenia dokonuje się w formie 
pisemnej i składa do biura Związku. Zgłoszenie obowiązkowo musi zawierać 
pisemną rekomendację zarządu Okręgowego Związku Łuczniczego oraz 
zgodę kandydata na kandydowanie. 

 
3. Jeżeli w procedurze określonej w pkt 2 powyżej nie zostanie zgłoszona 

odpowiednia ilość kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej, wówczas 
kandydatów na pozostałych członków Komisji Rewizyjnej może zgłosić grupa 
3 delegatów na Walnym Zgromadzeniu Delegatów. 

 
4. Na członków Komisji Rewizyjnej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali 

kolejno największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby 
głosów pomiędzy kandydatami, w sytuacji, gdy ich równoczesny wybór nie jest 
możliwy z uwagi na ustaloną liczbę członków Komisji Rewizyjnej, 
przeprowadza się pomiędzy nimi kolejne głosowanie   

 
§ 36. 

 
Nowo wybrany Prezes Związku niezwłocznie po zakończeniu wyborów jednak nie  
później niż w terminie do 7 dni, zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranego  
Zarządu, podczas którego w głosowaniu tajnym lub jawnym spośród wybranych  
Członków Zarządu, na wniosek Prezesa dokonuje się wyboru następujących osób 
funkcyjnych Związku: 

a) Wiceprezesa Związku ds. organizacyjnych, 
b) Wiceprezesa Związku ds. szkoleniowo-sportowych, 
c) Wiceprezesa Związku ds. promocji, 
d) Skarbnika Związku. 
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§ 37. 
 

Nowo wybrana Komisja Rewizyjna Związku zbiera się niezwłocznie po 
zakończeniu wyborów jednak nie później niż w terminie do 7 dni i podczas tego 
zebrania w głosowaniu tajnym lub jawnym spośród swojego składu, dokonuje 
wyboru następujących osób funkcyjnych Komisji: 

a) Przewodniczącego Komisji, 
b) Zastępcy Przewodniczącego Komisji, 
c) Sekretarza Komisji 

 
§ 38. 

 
1. Odwołanie Prezesa wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej 2/3 ogółu delegatów uprawnionych do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu Delegatów. 
 

2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie, pozostałe uchwały 
Walnego Zgromadzenia Delegatów podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów, w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego Zebrania. 

 
 

Zarząd Związku 
§ 39. 

 
1. Zarząd Związku składa się z 7 - 9 członków w tym: 

1) Prezesa, 
2) 3 Wiceprezesów, o których mowa w § 36 Statutu; 
3) Skarbnika; 
4) 2 - 4 członków.  

            Decyzję o liczbie członków Zarządu danej kadencji podejmuje Walne Zgromadzenie    
            Delegatów.  
 

2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie lub odpłatnie. 
Wynagrodzenie Członka Zarządu może przybrać postać wynagrodzenia stałego 
(miesięcznego) lub wynagrodzenia prowizyjnego, ustalonego w drodze uchwały 
Walnego Zgromadzenia Delegatów.  
 

3. Członek Zarządu Związku nie może: 
a) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku, z wyjątkiem 

przedstawiciela na Walne Zgromadzenie Delegatów zwołanego dla wyboru władz 
Związku; 

b) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio lub 
pośrednio z realizacją przez Związek jego zadań statutowych; 

c) posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą 
związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych akcji lub udziałów; 

d) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność 
gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych; 

e) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo ścigane lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia 
publicznego; 

f) łączyć tej funkcji z pracą na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra 
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właściwego do spraw kultury fizycznej w ramach stosunku pracy albo na 
podstawie umowy cywilnoprawnej; 

g) łączyć tej funkcji z funkcją trenera kadry narodowej lub funkcją pełnioną w 
sztabie szkoleniowym kadry narodowej w łucznictwie; 

h) być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego 
na rzecz Związku usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi 
sponsoringu finansowego lub rzeczowego; 

i) być osobą najbliższą w rozumieniu art.115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1977 r. 
Kodeks karny (Dz. U, z 2016 r. poz. 1137, z zm), dla osoby prowadzącej 
działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu na rzecz Związku usług, 
dostaw lub robót budowlanych, w tym usług sponsoringu finansowego lub 
rzeczowego; 

j) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1977r. 
Kodeks karny, dla osoby: 

− posiadającej w spółkach prawa handlowego akcje lub udziały, 

− będącej wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego, 

− będącej członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem w innym 
podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą - jeżeli działalność 
gospodarcza prowadzona przez te podmioty polega na świadczeniu na 
rzecz Związku usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym usług 
sponsoringu finansowego lub rzeczowego; 

k) być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów 
bezpieczeństwa państwa, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 
r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1575 z zm.), w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. 
do dnia 31 lipca 1990 r.; 

l) być osobą, która była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze 
jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji; 

m) być osobą, którą prawomocnie ukarano za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi.  
 

4. Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka zarządu Związku w dniu wyboru: 
a) prowadzi działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego 

zadań statutowych, 
b) posiada akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego prowadzących 

działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego działań 
statutowych, 

c) jest wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego, prowadzącej działalność 
gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych, 

d) wykonuje pracę na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra 
właściwego do spraw kultury fizycznej, 

e) pełni funkcję trenera kadry narodowej lub funkcję w sztabie szkoleniowym kadry 
narodowej w sporcie łuczniczym, 

f) jest członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego 
na rzecz Związku usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi 
sponsoringu finansowego lub rzeczowego;  
 

− jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji zaprzestać 
prowadzenia działalności gospodarczej, zbyć akcje lub udziały, wystąpić ze 
spółki, rozwiązać umowę lub zrezygnować z pełnionych funkcji. 
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5. Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka zarządu Związku w dniu wyboru jest 
osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny, dla osoby, o której mowa w ust. 3 lit. i) i j) powyżej, jest ona 
obowiązana w terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji zrezygnować z tej funkcji, 
chyba że jej osoba najbliższa odpowiednio zaprzestanie prowadzenia działalności 
gospodarczej, zbędzie akcje lub udziały, wystąpi ze spółki lub rozwiąże umowę albo 
przestanie być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem. 
 

6. W przypadku niewypełnienia obowiązków, o których mowa w niniejszym 
paragrafie Walne Zgromadzenie Delegatów odwołuje członka Zarządu Związku 
niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od bezskutecznego 
upływu terminu, o którym mowa powyżej.  

 
7. Żaden członek Zarządu nie może być jednocześnie pracownikiem Biura Związku 

oraz łączyć tej funkcji z funkcją w Komisji Rewizyjnej Związku. 
 
8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków. Przy równej ilości głosów decyduje glos Prezesa lub 
upoważnionego przez niego przewodniczącego posiedzenia Zarządu. 

 
9. Zakres działania i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez 

Zarząd. 
 
10. W ciągu roku powinny się odbyć co najmniej 4 posiedzenia Zarządu. 
 
11. Zarząd ma obowiązek zamieścić na stronie internetowej Związku informację                   

o zwołaniu posiedzenia Zarządu wraz z planem obrad Zarządu na 10 dni przed 
wyznaczonym terminem. 

 
12. Zarząd ma obowiązek po Zebraniu Zarządu w terminie do 7 dni zamieścić 

protokół z Zebrania wraz z listą obecności.  
 
13. Przy Zarządzie Związku mogą działać zespoły doradcze i komisje problemowe 

działające na podstawie regulaminów zatwierdzanych przez Zarząd Związku. 
 

§ 40. 
 

Do kompetencji Zarządu Związku należy: 
1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz w sposób określony w Statucie oraz 

działanie w imieniu Związku. 
2. Realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zgromadzenia Delegatów.  
3. Występowanie do odnośnych władz z wnioskami w sprawach: 

a) dotacji na zadania zlecone dla Związku, 
b) szkolenia i doszkalania kadry trenersko - instruktorskiej i sędziowskiej, 
c) budowy urządzeń sportowych oraz produkcji sprzętu i urządzeń zgodnie                 

z potrzebami sportu łuczniczego. 
4. Uchwalanie planów działania Zarządu, regulaminu Zarządu i planów finansowych 

Związku. 
5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku. 
6. Uchwalanie wysokości opłat za licencje klubowe, trenerskie i zawodnicze oraz 

wysokości opłaty zgłoszeniowej (startowej) i składek członkowskich. 
7. Zatwierdzanie szczegółowych regulaminów Mistrzostw Polski oraz zawodów                    
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z kalendarza branych pod uwagę do powoływania kadry narodowej i Olimpijskiej. 
8. Powoływanie Sędziów Głównych zawodów centralnych na wniosek Kolegium 

Sędziów. 
9. Opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów komisji problemowych powołanych 

do pracy przy Zarządzie Związku jak np. Rady Trenerów, komisji Zawodniczej, 
Kolegium Sędziów. 

10. Podejmowanie Uchwał o przyjęciu w poczet członków oraz uchwał o wykluczeniu 
ze Związku. 

11. Reprezentowanie Związku w międzynarodowych federacjach łuczniczych. 
12. Uchwalanie przepisów regulujących uprawianie łucznictw w Polsce w tym: 

a) zasad współzawodnictwa sportowego, w tym współzawodnictwa osób z 
niepełnosprawnościami, 

b) zasad i trybu zmiany przynależności klubowej, 
c) trybu nadawania, zawieszania i pozbawiania licencji sędziowskich, 
d) praw i obowiązków zawodników, 
e) zasad i kryteriów selekcji sportowej, w tym kwalifikacji do kadry i imprez 

mistrzowskich. 
13. Zatwierdzanie składów reprezentacji narodowych PZŁucz na Puchary Świata, 

Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Europejskie i Igrzyska 
Olimpijskie w tym kierownictwo, trenerów na te imprezy. 

14. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczących oraz powoływanie i rozwiązywanie 
stosownie do potrzeb komisji problemowych działających na podstawie 
regulaminów uchwalonych przez Zarząd Związku oraz ocena ich pracy. 

15. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych 
władz Związku. 

16. Ustalanie zasad udziału zawodników niestowarzyszonych w zawodach 
organizowanych przez Polski Związek Łuczniczy. 

17. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁucz. 
18. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Komisji Dyscyplinarnej Związku. 
19. Ustalanie niezbędnych warunków, jakie należy zapewnić sędziom sportowym dla 

wypełnienia ich funkcji. 
20. Określenie szczegółowych praw i obowiązków zawodnika, w tym statusu 

zawodnika amatora i zawodnika profesjonalnego. 
21. Wnioskowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień, 
22. Sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdania z 

działalności Związku oraz zbadanego przez biegłego rewidenta rocznego 
sprawozdania finansowego Związku. 

23. Wybór osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu do czasu wyboru nowego 
prezesa Zarządu na Walnym Zgromadzeniu delegatów. 

24. Podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia przez Związek działalności 
gospodarczej dla realizacji celów statutowych;  

25. Podejmowanie uchwał i decyzji w innych bieżących sprawach Związku, które nie 
są zastrzeżone dla innych władz Związku.  

 
§ 41. 

 
1. Członkostwo w Zarządzie wygada na skutek: 

a) śmierci członka, 
b) odwołania, 
c) rezygnacji członka Zarządu zgłoszonej na piśmie,  
d) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
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2. Odwołanie Członka Zarządu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy 

udziale w glosowaniu co najmniej 2/3 ogółu delegatów uprawnionych do udziału w 
Walnym Zgromadzeniu Delegatów. 

 
§ 42. 

 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy do roku. 

 
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 

połowy członków Zarządu. 
 
3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności 

jeden z Wiceprezesów. 
 
4. W posiedzeniach Zarządu ma prawo uczestniczyć (z głosem doradczym) Prezes 

Honorowy (o ile nie jest członkiem Zarządu). 
 
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głogów, przy obecności co najmniej 

połowy członków. Przy równiej liczbie głogów decyduje głos Prezesa lub w razie jego 
nieobecności głos Wiceprezesa przewodniczącego posiedzeniu. 

 
6. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej lub 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że dla 
ważności uchwał mających bezpośrednie skutki finansowe dla Związku niezbędny 
jest udział w podejmowaniu uchwał wszystkich członków Zarządu. 

 
7. Dopuszcza się przeprowadzenie posiedzenia Zarządu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: 
a) transmisję posiedzenia Zarządu w czasie rzeczywistym; 
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie 

Zarządu mogą wypowiadać się w toku posiedzenia, przebywając w miejscu 
innym niż miejsce jego obrad. 

8. W przypadku sprzeczności interesów Związku z interesami członka zarządu, 
interesami osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu wstrzymuje się 
od głosu w rozstrzyganiu takich spraw. 
 

9. Szczegółowe zasady działania i tryb pracy Zarządu określa regulamin pracy 
uchwalany przez Zarząd. 

 
Komisja Rewizyjna 

§ 43. 
 

1. Organem kontroli wewnętrznej Związku jest Komisja Rewizyjna. 
 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcę i 
Sekretarza Komisji Rewizyjnej i jest wybierana w głosowaniu tajnym przez Walne 
Zgromadzenie Delegatów na 4 letnią kadencję. 

 
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby: 

1) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 
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2) skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia 
publicznego, 

3) zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej na rzecz Związku za wynagrodzeniem, 

4) które w poprzedniej kadencji były członkami Zarządu i które nie uzyskały 
absolutorium, 

5) które były pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów 
bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 
r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, w okresie od dnia 22 lipca 1998 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 

 
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy 

Komisji. 
 

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego. 

 
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być również podejmowane w drodze 

korespondencyjnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, lecz 
w tym przypadku niezbędny jest udział w podejmowaniu uchwał wszystkich członków 
Komisji. 

 
7. Dopuszcza się przeprowadzenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej - transmisję posiedzenia Komisji Rewizyjnej w 
czasie rzeczywistym, gdzie członkowie mogą wypowiadać się w toku posiedzenia 
przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad. 

 
§ 44. 

 
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu 

działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod 
względem celowości, rzetelności i gospodarności działań. 
 

2. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie 
oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium. 

 
3. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania i oceny 

sprawozdania finansowego Związku. 
 
4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi 

Związku. 
 
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu PZŁucz z wnioskami 

wynikającymi z ustaleń stwierdzonych podczas prowadzonych kontroli i żądania 
udzielenia wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

 
6. Komisja Rewizyjna zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów                       

w przypadkach określonych w statucie. 
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7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji 
ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem 
doradczym. 

 
8. Komisja Rewizyjna ma obowiązek badania i wyjaśnienia spraw zgłaszanych do 

Komisji Rewizyjnej przez Członków Związku. Zgłaszane spawy muszą być 
rozpatrzone w terminie 21 dni wraz z wysłaniem pisemnej odpowiedzi. 

 
9. Przewodniczący Komisji ma obowiązek podać członkom zwyczajnym Związku adres 

korespondencyjny lub e-mail na stronie Związku, na który bezpośrednio członkowie 
mogą kierować swoje wnioski do komisji. 

 
§ 45. 

 
1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek: 

a) śmierci członka, 
b) rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie, 
c) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane                       

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
d) odwołania członka Komisji dokonuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Delegatów większością 2/3 głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej 2/3 
delegatów uprawnionych do głosowania. W przypadku odwołania członka 
Komisji Rewizyjnej na tym samym Walnym Zgromadzeniu Delegatów 
przeprowadza się wybory nowych członków Komisji Rewizyjnej spośród 
kandydatów zgłoszony z obecnych na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Delegatów. 

 
2. Uchwała o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów, o którym 

mowa w ust. 1 lit. d) powyżej musi zawierać faktyczne uzasadnienie odwołania 
członka Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji. Członkowi Komisji Rewizyjnej 
przysługuje prawo zapoznania się z zarzutami i przedstawienia swojego stanowiska 
podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów, do momentu głosowania w przedmiocie 
odwołania go z pełnionej funkcji. 

 
Rozdział V  

Organy opiniodawczo-doradcze PZŁucz 
 

§ 46. 
 

1. Przy Zarządzie PZŁucz. jako organy opiniodawczo- doradcze może zostać 
powołana: 

1) Rada Zawodnicza; 
2) Rada Trenerów; 
3) Kolegium Sędziów. 

 
2. Dla wypełnienia celów statutowych oraz zadań PZŁucz. związanych z 

bieżącym zarządzaniem współzawodnictwa sportowego w sporcie łuczniczym 
Zarząd PZŁucz może powołać komisje specjalistyczne.  
 

3. Szczegółowe zasady pracy komisji specjalistycznych określają regulaminy 
zatwierdzone przez Zarząd PZŁucz. 
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Rada Zawodnicza 
§ 47. 

 
1. Zawodnikiem jest osoba fizyczna dobrowolnie uprawiająca sport zgodnie z 

postanowieniami obowiązującego prawa, niniejszym statutem i regulaminami 
obowiązującymi w Związku. 
 

2. Zawodnik uprawiający sport łuczniczy zgodnie z ust. 1 powyżej, aby brać udział we 
współzawodnictwie sportowym t.j. w zawodach wymienionych w kalendarzu 
zawodów centralnych lub okręgowych /wojewódzkich, musi posiadać ważną licencje 
zawodniczą wystawioną zgodnie z obowiązującym regulaminem licencji. 
 

3. Licencje zawodnicze wystawia Polski Związek Łuczniczy który jednocześnie 
prowadzi ewidencję licencjonowanych zawodników. Ewidencja taka musi być 
zamieszona na stronie internetowej Związku. 

 
4. Licencja jest jednocześnie potwierdzenie przynależności klubowej zawodnika.  
 
5. Zawodnik, który przez trzy pełne lata nie miał aktualnej licencji – nie startował w 

zawodach jest zawodnikiem wolnym w świetle prawa do zamiany barw klubowych 
 
6. Stypendia sportowe dla członków kadry narodowej i olimpijskiej, a także kadry 

paraolimpijskiej, finansowane są ze środków budżetu państw. 
 
7. Zmiana barw klubowych przez zawodnika odbywa się zgodnie z regulaminem 

zmiany barw klubowych. 
 

§ 48. 
 

1. W skład Rady Zawodniczej wchodzą po 3 osoby wybrane przez Zarząd Związku 
spośród członków kadry narodowej. 
 

2. Do zakresu działania Rady Zawodniczej należy: 
a) reprezentowanie interesów zawodników wobec władz PZŁucz. oraz innych 

organizacji i jednostek działających w zakresie sportu; 
b) współdziałanie ze sztabem szkoleniowym w realizacji zadań szkoleniowych; 
c) nadzór nad realizacją przez zawodników regulaminów i przepisów; 
d) współdziałanie z władzami PZŁucz. w zakresie spraw socjalno- bytowych, 

dyscyplinarnych i społeczno- wychowawczych zawodników; 
e) wybór przedstawicieli do reprezentowania interesów zawodników w Zarządzie. 

 
3. Rada Zawodnicza działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd PZŁucz. 

 
Rada Trenerów 

§ 49. 
 

1. Rada Trenerów wybierana jest przez Zarząd Związku na ogólnopolskim zebraniu 
kadry szkoleniowej, a w jej skład wchodzą 3 osoby. 
 

2. Do zakresu działania Rady Trenerów należy: 
a) reprezentowanie interesu kadry szkoleniowej wobec władz Związku oraz innych 

organizacji i jednostek działających w sporcie; 
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b) przedstawianie Zarządowi PZŁucz. i pionowi szkolenia Związku koncepcji 
długofalowych kierunków szkolenia; 

c) współdziałanie w opracowywaniu planów szkolenia kadr zawodniczych oraz kadr 
trenersko- instruktorskich; 

d) opiniowanie i ocena działalności pionu szkolenia oraz pracy szkoleniowej 
trenerów kadry i osób wspomagających proces szkolenia sportowego kadry 
narodowej;  

e) inicjowanie i ocena współpracy pionu szkolenia z innymi komisjami Związku. 
 

3. Rada Trenerów działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd PZŁucz. 
 

Kolegium Sędziów 
§ 50. 

 
1. Kolegium Sędziów składa się z 5 członków, w tym z Przewodniczącego, zastępcy 

Przewodniczącego oraz Sekretarza; 
2. Przewodniczącego Kolegium Sędziowskiego w drodze uchwały powołuje Zarząd 

PZŁucz; 
3. Sędziowie delegowani przez Okręgowe Związki łucznicze (maksymalnie po dwóch 

sędziów z każdego okręgu) wybierają na zebraniu wyborczym sędziów pozostałych 
członków Kolegium Sędziów PZŁucz. 

4. Kolegium spośród swojego grona wybiera Zastępcę Przewodniczącego oraz 
Sekretarza 

5. Członków Kolegium wybranych zgodnie z pkt 3 zatwierdza Zarząd PZŁucz 
 

6. Do zakresu działania Kolegium Sędziów należy: 
a) wdrażanie i publikowanie aktualnych przepisów sędziowskich, 
b) szkolenie i doszkalania sędziów, 
c) przygotowywanie we współpracy z Zarządem PZŁucz. obsady sędziowskiej na 

zawody krajowe i międzynarodowe, 
d) opracowywanie propozycji zmian koncepcji przepisów sędziowskich. 

 
7. Kolegium Sędziów działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd PZŁucz. 
 

 
 

Rozdział VI  
Nagrody i wyróżnienia 

 
§ 51. 

 
1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania. 

 
2. Organem Związku uprawnionym do nagradzania i wyróżniania jest Zarząd PZŁucz., 

który spełnia jednocześnie rolę organu dyscyplinarnego II instancji. 
 

3. Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych. 
 

4. Zarząd Związku może wyróżnić: członków zwyczajnych Związku, zawodników, trenerów  
i instruktorów, sędziów i działaczy następującymi wyróżnieniami: 
 a) dyplomem, 
 b) dyplomem ze zdjęciem na tle sztandaru Związku, 
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 c) nagrodą rzeczową 
 d) nagrodą pieniężną 

  
Szczegółowe zasady przyznawania nagród i wyróżnień określa odpowiedni regulamin 
dyscyplinarny Związku. 

 
Rozdział VII  

Kary 
 

§ 52. 
 

1. Członkowie Związku, zawodnicy, szkoleniowcy, sędziowie, osoby pełniące 
funkcje w statutowych władzach Związku i komisjach specjalistycznych, działacze, 
organizatorzy imprez oraz inne osoby biorące udział we współzawodnictwie 
sportowym organizowanym przez Związek podlegają odpowiedzialności 
dyscyplinarnej za naruszenie postanowień 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. Odpowiedzialność dyscyplinarna opiera się na następujących zasadach: 

a) prawa do obrony; 
b) dwuinstancyjności postępowania. 

 
4. Organem dyscyplinarnym I instancji Związku jest Komisja Dyscyplinarna. 

Członków Komisji Dyscyplinarnej powołuje i odwołuje Zarząd. 
 

5.  
 

6. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Dyscyplinarnej jest Zarząd Związku. 
 

7. 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. 

 
 
 

Rozdział VIII 
Środki Odwoławcze 

 
§ 53. 

 
       Od ostatecznych orzeczeń organów dyscyplinarnych Związku stronie przysługuje 

skarga do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu działającego przy Polskim Komitecie 
Olimpijskim, na warunkach określonych w Statucie oraz Regulaminie Trybunału. 
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Rozdział IX 

Majątek i fundusze PZŁucz 
 

§ 54. 
 
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery 

wartościowe i środki pieniężne, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów 
Związku. 
 

2. Na fundusze Związku składają się: 
a) składki roczne członków, 
b) wpływy z zawodów organizowanych przez Związek, 
c) dotacje i subwencje, 
d) inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności Związku, 
e) wpływy z działalności gospodarczej Związku, 
f) darowizny, dotacje i środki pochodzące z fundacji. 

 
3. Dochody Związku przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych i w 

związku z powyższym zabrania się: 
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku w 

stosunku do jego członków, członków organów Związku lub pracowników oraz 
osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, 
opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi, 

b) przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów Związku lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów Związku lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu działalności 
Związku, 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie organów Związku lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 
 

4. Funduszami i majątkiem Związku zarządza Zarząd. 
 

§ 55. 
 

1. Do reprezentowania Związku i składania oświadczeń woli w jego imieniu, w tym w 
sprawach z zakresu praw i obowiązków majątkowych, uprawnieni są działający 
łącznie Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu wraz ze Skarbnikiem lub Głównym 
Księgowym. 

 
 

2. Zarząd do realizacji zadań może okresowo lub na stałe powołać pełnomocników 
działających w jego imieniu oraz w zakresie kompetencji ustalonych przez Zarząd. 
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Rozdział X 
Zmiana statutu 

 
§ 56. 

 
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków 
większością 2/3 głosów w obecności podczas głosowania co najmniej 2/3 uprawnionych 
do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów. 

 
Rozdział XI 

Rozwiązanie się PZŁucz 
 

§ 57.  
 

1. Związek rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia 
Delegatów lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 
 

2. Uchwałę, w sprawie rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie 
Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby uprawnionych 
delegatów. 

 
§ 58. 

 
Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa likwidatorów, sposób likwidacji i cele, na 
które przeznaczony zostanie majątek Związku. 

 
Rozdział XII 

Postanowienia końcowe 
 

§ 59. 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia 
Prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o sporcie. 

 
§ 60. 

 
1. Prawo interpretacji niniejszego statutu pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami 

Delegatów  przysługuje Zarządowi Związku. Ostateczna interpretacja postanowień 
niniejszego Statutu przysługuje  Walnemu Zgromadzeniu Delegatów na podstawie 
uprzednio złożonego pisemnego wniosku o interpretacji. 
 

2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych 
przysługuje Zarządowi Związku. 
 


