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I. Zarząd  Polskiego Związku Judo 

 

Zarząd Polskiego Związku Judo w okresie od 08 marca 2015 roku do dnia 18 czerwca 2016 r. 

pracował w następującym składzie:  

 

Sławomir Kownacki - Prezes Zarządu 

Anna Sołoducha - V-ce Prezes Zarządu 

Tomasz Błach - V-ce Prezes Zarządu 

Zdzisław Grochowski - Sekretarz 

Jacek Limanówka  - Członek 

Marian Jasiński - Członek 

Tomasz Lisicki - Członek 

Henryk Kusza - Członek 

Radosław Miśkiewicz - Członek 

Zbigniew Zamęcki – Członek 

Robert Zaczkiewicz – członek  

 

W dniu 18 czerwca 2016 roku zarząd  PZJudo przyjął rezygnację z funkcji członka zarządu PZJudo 

Pana Roberta Zaczkiewicza (pismo z dnia 23.05.2016 r.) i do dnia kongresu pracował w składzie 

dziesięcioosobowym. 

 

Uchwałą Zarządu PZJudo z dnia 24.04.2015 r. powołano Prezydium , w skład którego wchodzi Prezes 

i V-ce Prezesi Zarządu, celem podejmowania  decyzji w sprawach bieżącego funkcjonowania związku. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie:  

Robert Czechowski – Przewodniczący 

Jacek Skubis – V-ce Przewodniczący 

Waldemar Sobczyk – Sekretarz 

Adam Poździk - Członek 

Kamil Koperski - Członek 

 

W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące posiedzenia organów statutowych Polskiego 

Związku Judo: 

 Nadzwyczajny Kongres Sprawozdawczo-Statutowy w terminie 13.09.2015 r. w Warszawie, 

który uregulował i zatwierdził min: 

a. Sprawozdania finansowe za lata 2012 - 2014 

b. Opinie audytorskie za lata 2012-2014. 

c. Sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2014 r. 

d. Sprawozdanie Zarządu z działalności PZJUDO za okres od  8.03. do 13.09.15 r. 
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e. Projekt Regulaminu Dyscyplinarnego. 

f. Polskie przepisy antydopingowe  

g. Kwestie statutowe (dostosowanie do ustawy o sporcie) 

h. Program Rozwoju Judo do roku 2020 

 

 Kongres Sprawozdawczy Polskiego Związku Judo w terminie 26 czerwca 2016 r.                          

w Warszawie, który zatwierdził: 

a. Sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Judo za rok 2015 

 posiedzenia zarządu w następujących terminach: 

2015 r.:  23.03.; 24.04.; 08.06.; 20.07.; 12.09.; 21-22.11.2015 r.;  

2016 r.: 09.01; 02.02; 26.02; 20.05; 18.06; 02.10; 21.10 ;26.11 

 

Na posiedzeniach zarządu PZJudo omawiano i podejmowano ustalenia i uchwały dotyczące 

działalności statutowej PZJudo, sprawy finansowe. Informacje z posiedzeń zarządu publikowane są 

na stronie internetowej Związku. 

Najważniejsze podjęta działania zarządu w okresie jego kadencji: 

lp. termin realizacji działanie zarządu cel 

  2015   

1 III-VI 1. zapoznanie się z sytuacją prawną, organizacyjna, 

finansową związku.  

2. powołanie komisji tematycznych celem 

przygotowanie i opracowania dokumentów 

prawnych, aktualizacji regulaminów, 

3. zwołanie Ogólnopolskie Zebrania Trenerów 

4. zwołanie Kongresu Sprawozdawczo-Statutowego 

5. wprowadzenie zasad  zapewniających prawidłowe 

wykorzystywanie środków finansowych będących              

w dyspozycji związku, 

6. organizacja turnieju międzynarodowego                           

w Bielsku – Białej 

7. prowadzenie działalności statutowej 

 

 

 

1. opracowanie projektu statutu, 

2. aktualizacja regulaminów 

wewnętrznych min. Regulaminu 

Sportowego, Regulaminu Komisji 

Dyscyplinarnej, Regulaminu zmiany 

barw klubowych 

2 VII-IX 1. Ogólnopolskie Zebranie Rady Trenerów 

2. Kongres Sprawozdawczo-Statutowy PZJudo 

3. organizacja turnieju międzynarodowego                         

we Wrocławiu 

1. powołanie Rady Trenerów 

2. przyjęcie statutu PZJudo 

dostosowanego do Ustawy o Sporcie 

3. zatwierdzenie Regulaminu Komisji 

Dyscyplinarnej 

4. zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego za lata 2012-2014 

3 X-XII 1. przygotowanie materiałów reklamowych 

promujących dyscyplinę judo (wydawnictwo 

Judo.PL)  

1. powstanie produktu marketingowego 

„JUDO” 

2. projekt nowej struktury  organizacyjno-
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2. przygotowanie wniosków o dotacje budżetowe               

na rok 2016 

4.    rozliczenie dotacji budżetowych za 2015 r. 

finansowej PZJudo   

  2016  

4 I-III 1. Zatwierdzenie i rozpoczęcie rozgrywek w ramach Ligii 

Indywidualno-Drużynowej PZJudo, 

2. organizacja administracyjna biura. 

3. organizacja  szkolenia w 2016 r.; w tym przyjęcie 

planu przygotowań kadry olimpijskiej Rio 2016, 

regulaminu zmiany barw klubowych 

4. organizacja i przeprowadzenie Pucharu Świata 

Seniorek w Warszawie. 

5. Wprowadzenie programu „ Talent ‘’ 

Uaktywnienie klubów w ramach 

wprowadzonego regulaminu dotyczącego 

rozgrywania zawodów w grupie seniora              

w Polsce 

Poprawienie wizerunku biura PZJudo – 

powołanie Dyrektora Biura 

Usystematyzowanie spraw związanych              

ze szkoleniem zawodników 

przeprowadzenie akcji szkoleniowej           

ZIMA 2016 

Sprawne przeprowadzenie turnieju 

międzynarodowego w Polsce 

Wsparcie utalentowanej młodzieży 

 

5 IV-VI Przygotowanie i przeprowadzenie Kongresu 

Sprawozdawczego PZJudo, zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego za rok 2015 

Uporządkowanie spraw finansowych (dofinansowanie 

zawodów, plan finansowy) 

Organizacja seminarium dla sędziów i trenerów EJU we 

Wrocławiu 

Przygotowanie projektu Mini Judo 

Przyjęcie do organizacji ME Seniorów i Seniorek – Warszawa 

2017  

 

Bieżąca działalność związku na poziomie 

krajowym i europejskim 

Promocja działań organizacyjnych związku 

Promocja dyscypliny wśród najmłodszych  

Podnoszenie kwalifikacji sędziowskich 

Promocja obchodów 60-lecia PZJudo 

 

6 VII-IX IO Rio de Janeiro 

Wakacyjne Akcje szkoleniowe  

Przygotowanie i udział zawodników w zawodach min. 

ME Juniorów 

Przygotowanie i organizacja PE Juniorów w Gdyni 

Bieżąca działalność związku na poziomie 

krajowym oraz europejskim 

7 X-XII Przygotowanie i udział zawodników w zawodach min. 

ME Młodzieży 

Przygotowanie kalendarza współzawodnictwa 

sportowego na rok 2017 

Działania związane z organizacją ME Seniorów i 

Seniorek – Warszawa 2017 

Uruchomienie systemu ewidencji osób uprawiających 

judo – SEIZA 

Przygotowanie i przeprowadzenie Kongresu 

Sprawozdawczo-Wyborczego PZJudo 

 

Bieżąca działalność związku na poziomie 

krajowym oraz europejskim 

Usystematyzowanie zasad 

licencjonowania osób uprawiających judo 

Wybranie nowych władz związku 
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W latach 2015 – 2016 zorganizowano: 

 

 spotkanie przedstawicieli PZJUdo z Prezesami Okręgowych Związków Judo. 

 

Na spotkaniu obecni byli reprezentanci 12 z 15 zrzeszonych w PZJudo Związków Okręgowych Judo. 

Na początku przeprowadzono ankietę z aktualizacją podstawowych danych OZJudo                                 

oraz odpowiedzieli na otwarte pytanie na temat co chcieliby zrobić u siebie  w okręgu, ale PZJudo im 

nie pomógł. Dyskutowano nad problemami związanymi w relacjach z PZJudo. W trakcie spotkania 

przedstawiono projekt  JudoDB - licencjonowania wszystkich osób uprawiających judo.                               

Strona główna podaje informacje o liczbie zawodników licencjonowanych, trenerów i sędziów jak 

również liczbie wpisanych klubów sportowych. System JudoDB  ma za zadanie kompleksowo 

gromadzić wszystkie informacje związane z ewidencją osób, które uprawiają judo oraz z jednostkami 

które takie zajęcia prowadzą. Celem jest uporządkowanie informacji związanych z klubami i ich 

członkami (osobami uprawiającymi judo). Pozyskiwanie informacji o liczbach uprawiających judo                 

w całym kraju, regionach i miastach do celów statystycznych itp., które pozwolą min. na uzyskanie 

rzetelnej informacji o liczbie trenujących oraz dadzą możliwość pokazania iż judo nie jest sportem 

niszowym.  Prezesi Okręgowych Związków Judo wyrazili akceptację dla projektu i złożyli deklarację 

współpracy w tym zakresie. Poruszana była także kwestia statutu PZJudo.  

 W listopadzie 2015 r. w Wałczu konferencja PZJudo. Uczestniczyli w niej zaproszeni                      

przez Prezesa PZJudo prezesi Okręgowych Związków Judo, członkowie Zarządu PZJudo, 

przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, Rady Trenerów , Głównej Komisji Sędziowskiej , Komisji 

Dyscyplinarnej , Komisji Dan,  pionu szkoleniowego oraz zaproszeni goście. Omawiano na niej: 

1. Płaszczyzny współpracy OZJudo- PZJudo 

- licencje sportowe 

- stopnie szkoleniowe 

- ordynacja wyborcza 

- szkolenie i doszkalanie w okręgach i regionach 

- kompetencje i odpowiedzialność OZJudo 

2. Ewidencja osob uprawiających judo w Polsce. 

- współpraca na lini PZJudo-Judostat 

- kategorie ewidencjonowania 

- ewidencja licencji szkoleniowch, zawodniczych , trenerskich  i sędziowskich 

- ewidencja stopni szkoleniowych 

3.  Strategia rozwoju i struktura szkoleniowa PZ Judo. 

- deregulacja zawodu trenera 

- szkolenie i doszkalanie trenerów 

- regionalne ośrodki szkolenia olimpijskiego 

- kadry narodowe i kadry wojewódzkie 

- Fany Judo 

- Judo dla dorosłych 
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4.  Kalendarz imprez Polskiego Związku Judo  

- zasady rangowania i ranking PZJudo 

- liga Indywidualno-Drużynowa 

- Klubowy Puchar Polski 

- Standaryzacja rozgrywania zawodów z kalendarza PZJudo 

Powołano komisje tematyczne, które miały zająć się problemami poruszanymi na 

konferencji a opisanymi w prezentowanych materiałach i wystąpieniach. 

Związek nie przewidział przekazania środków finansowych na działanie powołanych komisji. 

 

 konferencję naukowo-szkoleniową, która odbyła się w Giżycku w terminie 7-9.09.2016 r.  

 

Agenda konferencji zawierała min. następujące tematy: 

a. kluczowe zadania w drodze do skuteczności i efektywności szkolenia w polskim judo, 

b. Analiza przygotowań i startu w Igrzyskach Olimpijskich Rio 2016, 

c. Przygotowanie mentalne zawodnika do zawodów mistrzowskich, 

d. Analiza techniczna i taktyczna medalistów olimpijskich w judo, 

e. Syndromy i skutki przeciążenia i przetrenowania, 

f. Ośrodki Szkolenia Olimpijskiego jako zintegrowany system szkolenia w drodze do Igrzysk 

Olimpijskich Tokyo 2020, 

g. Dyskusja panelowa: Co, dlaczego, kiedy, jak, kto i gdzie? - model organizacji szkolenia             

w polskim judo, 

h. Kalendarz współzawodnictwa jako integralna część systemu organizacji szkolenia                  

- cykl czteroletni, 

i. System rangowania zawodów krajowych i międzynarodowych oraz kwalifikacje do imprez 

mistrzowskich jako narzędzie w systemie szkolenia. 

 

Komisja Dyscyplinarna 

 

W okresie sprawozdawczym Komisja Dyscyplinarna pracowała w następującym składzie: 

 

Czesław Koperski – Przewodniczący 

Maciej Kostrzewa – V-ce Przewodniczący 

Makary Jakimczyk – Sekretarz 

 

Na początku swojej działalności Komisja zapoznała się z obowiązującym stanem prawnym w zakresie 

spraw dyscyplinarnych PZJudo, w szczególności z Światowym Kodeksem Antydopingowym,                   

Listą Zabronioną 2010, Listą Zabronioną 2014 Światowego kodeksu antydopingowego, Polskimi 

Przepisami Antydopingowymi Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie 2015 i Międzynarodowymi 

Standardami 2015 Światowego Kodeksu Antydopingowego. 
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Uchwałą Zarządu PZ Judo w dniu 23.03.2015 r. została powołana komisja ds. regulaminu 

dyscyplinarnego, której zadaniem była aktualizacja regulaminu Komisji Dyscyplinarnej i dostosowanie 

treści do wymogów określonych w Ustawie o sporcie. Przewodniczący Komisji na bieżąco kontaktował 

się z Zarządem PZ Judo i relacjonował postęp prac związanych z przygotowywaniem nowego 

Regulaminu.  W międzyczasie do Komisji wpłynęło 7 wniosków o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego, jednakże po konsultacji  prawnej Komisja nie mogła podjąć działań dyscyplinarnych 

ze względu na nie obowiązujący już stary Regulamin. Wnioski o wszczęcie postępowania                           

są w posiadaniu Komisji. Na Kongresie Sprawozdawczo - Statutowym PZ Judo w Warszawie w dniu 

13.09.2015 r. przedstawiono i omówiono projekt nowego Regulaminu Dyscyplinarnego PZ Judo                 

oraz poruszono sprawę Polskich przepisów antydopingowych. Po naniesieniu poprawek do nowego 

Regulaminu zgłoszonych przez delegatów Kongresu nowy Regulamin Dyscyplinarny PZ Judo został 

zatwierdzony.  

Z uwagi na zmiany w przepisach prawnych Arbitrem ds. dyscyplinarnych PZjudo jest radca prawny 

Pan Marek Pałus. 

 

 

Główna Komisja Sędziowska 

 

W okresie sprawozdawczym GKS PZJudo pracowała w następującym składzie: 

Anna Sołoducha – Przewodnicząca 

Waldemar Sobczyk  

Ewa Gnyp   

Izabela Kamińska-Lubczyńska 

Aleksandra Osman  

 

Skład Komisji został zatwierdzony uchwałą zarządu z dnia 21.11.2015 r. Jednocześnie zarząd 

zobowiązał członków Komisji do przygotowania nowego Regulaminu GKS i zwołania Walnego 

Zgromadzenia Środowiskowego celem wyboru właściwej Komisji. Zebranie miało się odbyć najpóźniej 

do 10.01.2016 r. Uchwała została zrealizowana. 

Powyższe działania związane były z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwestii                        

sytuacji prawnej GKS i decyzją Sławomira Kownackiego o zawieszeniu pełnienia funkcji 

Przewodniczącego GKS PZJudo do końca trwania kadencji Prezesa PZJudo i wyznaczeniem uchwałą 

nr 10 z dnia 23.03.2015 r. Pani Anny Sołoducha do kierowania pracami GKS. W okresie 

sprawozdawczym objętych centralnym szkoleniem sędziowskim  było 91 osób, w tym: 

 sędziów międzynarodowych - 19 

 sędziów związkowych - 44 

 sędziów regionalnych - 13 

 sędziów okręgowych – 15 

W latach  2015-2016 r. sędziowie wzięli udział w 26 tzw. wymianach międzynarodowych                              

z 8 państwami. Imprezy stanowiły podstawę do europejskiego rankingu sędziów (16 imprez).                      
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W wymianie brali udział sędziowie międzynarodowi i związkowi. Polscy sędziowie nominowani byli do 

sędziowania najważniejszych  imprez EJU/IJF: 

Mistrzostwa Świata Seniorów 

Igrzysk Europejskich 

Mistrzostw  Europy Seniorów, Juniorów, Kadetów 

Uniwersjady 

Mistrzostw Klubowych Europy 

Pozytywnie został zdany w 2015 r. egzamin na sędziego kontynentalnego przez Panią Antoninę 

Herian. 

Sędzia Sławomir Kownacki był wyznaczony jako pierwszy rezerwowy na IO Rio de Janerio 2016. 

GKS PZJudo na bieżącą realizowała swoje zadania zgodnie z jej kompetencjami. 

W kwietniu 2016 roku PZJudo wraz z GKS PZJudo był organizatorem Europejskiego Seminarium dla 

Sędziów i Trenerów Judo . 

 

Komisja DAN 

 

W  sprawozdawczym okresie Komisja Dan  pracowała  w następującym składzie: 

 
Jarosław Mroczko – Przewodniczący 

Wiesław Błach   - zastępca (region III) 

Zdzisław Grochowski   - zastępca (region II) 

Marian Jasiński   - zastępca (region IV) 

Małgorzata Roszkowska   - sekretarz Komisji (region II) 

Andrzej Bączykowski   (region III) 

Andrzej Grudziński   (region I) 

Czesław Koperski  n (region III) 

Jacek Limanówka   (region IV) 

Piotr Sadowski   (region IV) 

Ryszard Zieniawa   (region I) 

W okresie sprawozdawczym Komisja przeprowadziła szkolenia w następujących miejscach                           

i terminach: 

 22 – 24.05. 2015 r.  Warszawa -Politechnika Warszawska, kurs doszkoleniowy                                       

i przeprowadzenie egzaminów na stopnie kyu i DAN 

 19 – 21.06.2015 r. Płock – Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego , egzaminy na stopnie 

DAN. 
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 04 – 05.12.2015 r. Warszawa – Politechnika Warszawska, kurs doszkoleniowy w zakresie 

form KATA oraz egzaminy na stopnie kyu i DAN 

 6.12.2015 r. Warszawa – Politechnika Warszawska, Mistrzostwa Polski Form KATA Seniorów 

i Juniorów 

 18 – 20.12.2015 r. Radom – Klub Sportowy „Start” Radom, techniki KATA połączone                       

z egzaminami na stopnie kyu i DAN 

 23-24.01.2016 r. Mysłowice, liczba uczestników – 73, stopnie mistrzowskie DAN uzyskały – 

22 osoby, stopnie szkoleniowe kyu – 27 zawodników, 

 05 – 06.02.2016 r. Poznań - liczba uczestników – 32, stopnie mistrzowskie DAN uzyskało – 10 

osób, stopnie szkoleniowe kyu – 14 zawodników,  

 01- 03.07.2016 r. Olsztyn, liczba uczestników – 54, stopnie mistrzowskie DAN uzyskało –              

17 osób, stopnie szkoleniowe kyu – 23 zawodników.  

 
Ponad to w okresie sprawozdawczym, członkowie Kolegium DAN PZ Judo przeprowadzali egzaminy 

na stopnie mistrzowskie i szkoleniowe podczas akcji sportowych oraz prowadzili dokumentację                      

i rejestrację uzyskanych stopni. 

W dniach 02 – 04.12.2016 roku odbędzie się  kurs doszkoleniowy oraz rozegrane zostaną Mistrzostwa 

Polski KATA w Warszawie. 

 

Komisja Odznaczeń  

                 

Ww. Komisja działa jednoosobowo – Przewodniczący Pan Stanisław Kacprzycki. Komisja działa                   

i rozpatruje wnioski na bieżąco w oparciu o Regulamin Komisji Odznaczeń PZJudo.   

 

Rada Trenerów 

 

13 września 2015 r. w Warszawie na Ogólnopolskim Zebraniu Trenerów została wybrana                     

Rada Trenerów  w następującym składzie: 

Jarosław Wołowicz – Przewodniczący 

Artur Kejza – Wice Przewodniczący 

Marek Rzepkiewicz  - Wice Przewodniczący 

Zbigniew Zamęcki - Wice Przewodniczący 

W okresie sprawozdawczym Komisja została zobowiązana do przeprowadzenia wyborów do Rady 

Trenerów w czterech regionach, celem jej ukonstytuowania się i przedstawienia Regulaminu Rady 

Trenerów w oparciu o aktualne przepisy prawa. 

Ostateczne wskazanie pełnego składu Rady trenerów nastąpiło w luty 2016 roku. 

Skład rady uzupełniły następujące osoby ; 

- Marian Lewandowski 

- Małgorzata Karyś  

- Mirosław Wolszczak  

 




