INTERPELACJA NR 13735 Z DNIA 26.06.2017
do Ministra Sportu i Turystyki
w sprawie działalności władz Polskiego Związku Łuczniczego
Zgłaszający: Elżbieta Stępień
Data wpływu: 26-06-2017
Szanowny Panie Ministrze,
w związku z licznymi nieprawidłowościami oraz nieprzestrzeganiem Statutu oraz uchwał
Walnego Zebrania Delegatów, jakie mają miejsce w ostatnim czasie w Polskim Związku
Łuczniczym (dalej „PZŁucz.”), część z członków zwyczajnych podjęła decyzję o zgłoszeniu skargi
na działalność władz PZŁucz. wraz z wnioskiem o niezwłoczne skorzystanie z przysługujących
Ministrowi środków nadzorczych.
Skargi dotyczyły wielu różnych spraw, w których podejmowane przez władze PZŁucz. czynności
w mojej ocenie są niezgodne z prawem a ich skutki dotykają wielu zasłużonych trenerów i
działaczy tej olimpijskiej dyscypliny sportowej, co negatywnie wpływa na poziom rywalizacji
sportowej oraz odbiór naszej narodowej federacji w strukturach międzynarodowych.
Z uwagi na fakt, iż Minister Sportu i Turystyki dysponuje całością materiału dowodowego oraz
zna stan faktyczny tych spraw, w niniejszej interpelacji wskażę jedynie na ich najważniejsze
aspekty, których dotyczyć będą zawarte w interpelacji pytania. Pytania dotyczyć będą:
• sprawy dotyczącej „konwencji wojewódzkich” wybierających delegatów członków
zwyczajnych PZŁucz. mających prawo uczestniczyć z prawem głosu w SprawozdawczoWyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZŁucz. – z decyzji Ministra (nr 4/DKN/2017 z
dnia 10 kwietni 2017 r.) jednoznacznie wynika, że „konwencje wojewódzkie” zostały
przeprowadzone w sposób niezgodny z procedurą określoną w Statucie PZŁucz., co w
konsekwencji doprowadziło do wezwania PZŁucz. do uchylenia uchwały w sprawie ich
przeprowadzenia;
• sprawy uzyskania przez 40 podmiotów członkostwa w PZŁucz. na kilka miesięcy przed
terminem Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁucz. – kontrola
Ministra wykazała, że większość nowo przyjętych podmiotów uzyskała członkostwo z
naruszeniem art. 8 ust. 1 u.s. oraz postanowień Statutu PZŁucz. Jednocześnie podmioty te, na
mocy uchwały Zarządu PZŁucz. w sprawie konwencji wojewódzkich, uzyskały możliwość
uczestnictwa w konwencjach wojewódzkich oraz uczestnictwa wwyborach Zarządu Związku by
wybrać delegatów na Sprawozdawczo- Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZŁucz., a
następnie dokonać wyboru nowych władz PZŁucz.;
• sprawy dotyczącej wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej PZŁucz. z naruszeniem art. 9 ust.
3 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (dalej „u.s.”) – z decyzji Ministra
jednoznacznie wynika, że Komisja Dyscyplinarna PZŁucz. w kadencji 2012-2016 działał
niezgodnie z przepisami u.s.;
• sprawy umorzenia przez Ministra niepodatkowych należności budżetu państwa – na mocy
decyzji nr 18/2016/DSW Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 grudnia 2016 r. doszło do
umorzenia niepodatkowych należności PZŁucz. względem budżetu państwa.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o udzielenie
odpowiedzi na następujące pytania:
• czy w związku z brakiem realizacji przez Zarząd PZŁucz. decyzji w sprawie konwencji
wojewódzkich Minister zamierza podjąć dalsze działania nadzorcze – jeśli tak to jakie i w jakim
terminie ? (Ad. pkt. 1 powyżej);
• czy Minister w obecnej sytuacji (wyboru delegatów podczas nieuprawnionych konwencji
wojewódzkich, którzy następnie wybrali nowe władze PZŁucz.) zamierz podjąć działania

mające na celu wybór władz PZŁucz. w sposób zgodny z postanowieniami Statutu PZŁucz. i
doprowadzić do stanu zgodnego z prawem w zakresie działalności PZŁucz., między innymi
poprzez skorzystanie z przysługujących Ministrowi środków nadzorczych w postaci
skierowania wniosku do sądu o zawieszenie w czynnościach władz PZŁucz.? (Ad. pkt 1
powyżej);
• czy Minister podjął jakiekolwiek działania względem PZŁucz. w związku z uzyskaniem przez
40 podmiotów statusu członka zwyczajnego PZŁucz. z naruszeniem Statutu PZŁucz. oraz
przepisów ustawy o sporcie – a jeśli tak to jakie? (Ad. pkt 2 powyżej);
• jakie skutki prawne wywiera działalność poprzedniej Komisji Dyscyplinarnej wobec
zawieszonych działaczy i trenerów wobec uznania przez Ministra, iż jej członkowie zostali
wybrani w kadencji 2012-2016 z naruszeniem przepisów ustawy o sporcie? (Ad. pkt 3 powyżej)
• w ubiegłym roku PZŁucz. zobowiązany został do zwrotu części otrzymanej dotacji, natomiast
w grudniu 2016 r. Minister podjął decyzję o umorzeniu niepodatkowych należności budżetu
państwa względem PZŁucz. - jakich należności (wysokość, tytuł) dotyczyła decyzja nr
18/2016/DSW oraz jaka była podstawa do umorzenia tych należności względem PZŁucz.?/ w
świetle rozstrzygnięć decyzji pokontrolnej o zwrocie ww. kwoty (około 115.000,00 zł);
• czy w związku z pogłębiającymi się problemami w środowisku łuczniczym Minister zamierza
podjąć działania mediacyjne mające na celu ustabilizowanie sytuacji w łucznictwie?
• W jakim terminie i czy w ogóle Minister zamierza podjąć realne działania mające na celu
ustabilizowanie sytuacji w Polskim Związku Łuczniczym, przy założeniu, iż niepodjęcie
zdecydowanych kroków prowadzić może do destrukcji środowiska oraz jego negatywnego
odbioru przez władze światowe?

