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Szanowni Państwo, 

Kiedy w grudniu zostałem wybrany na funkcję Prezesa Polskiego Związku Judo, nakreśliłem plan 

działania i ambitne cele. Minione pół roku, to od pierwszego dnia ciężka praca, radzenie sobie  

z zastanymi problemami finansowymi i organizacyjnymi, sprostanie kryzysom. Po tych niezwykle 

ciężkich 6 miesiącach, patrząc na sukcesy, które już się pojawiły, takie jak świetnie zorganizowane 

Mistrzostwa Europy czy polepszająca się sytuacja finansowa związku, wiem, że mój plan, który 

przedstawiłem Delegatom na Kongresie Wyborczym, zostanie zrealizowany. 

Plany rozwoju sportowego, muszą mieć solidne podstawy organizacyjne, w tym finansowe.  

My, już pierwszego dnia urzędowania, musieliśmy stanąć przed poważnym wyzwaniem – w kasie 

Związku w dniu 19.12.2016 r. było 1234,12 PLN i 1295,14 Euro, a realne zadłużenie Związku wynosiło 

ponad milion złotych. 

Zaczynamy przywracać normalność w finansach związku. Wprowadzenie natychmiastowych działań 

naprawczych, dyscyplina finansowa i racjonalizacja wydatków, sprawiły, że zanotowaliśmy pozytywne 

wyniki finansowe zarówno po European Judo Open w Katowicach 102 tys., jak i po Mistrzostwach 

Europy 384 tys. zł, a spodziewany dochód po European Cadet Cup to 200 tys. zł. Osiągnięte dochody 

pozwolą nam na szybsze spłacanie zadłużenia, które ciągnęło się za Polskim Związkiem Judo do 2016 

roku. 

Mistrzostwa Europy, które jeszcze podczas mojego styczniowego spotkania w siedzibie EJU, stały pod 

znakiem zapytania, po 3 miesiącach ciężkiej pracy, Mistrzostwa okazały się naszym sukcesem 

organizacyjnym. W ocenie EJU Mistrzostwa Europy były jedną z najlepszych imprez ostatnich lat.  

Co najważniejsze, tą imprezą pokazaliśmy potencjał judo, jego powszechność i uniwersalność. Cały 

Torwar żył dopingiem ok. 5 tysięcy kibiców, w tym również najmłodszych kibiców ze szkół i klubów  

z całej Polski. Byliśmy obecni w mediach – całe Mistrzostwa były transmitowane przez TVP, materiały 

z imprezy były prezentowane w programach radiowych, prasie oraz mediach internetowych takich jak 

Przegląd Sportowy, Onet.pl, Interia.pl, Rzeczpospolita. Dzięki naszym relacjom na Facebooku 

dotarliśmy do ponad 170 tysięcy osób. 

Pół roku pracy za nami. Tam gdzie można i trzeba, oszczędzamy tak, żeby potem te środki lepiej 

zainwestować – w popularyzację judo i podwyższanie poziomu sportowego w kraju. To nasze 

najważniejsze cele. Będziemy konsekwentni, ale też otwarci na dialog i rozmowy. Poniżej prezentujemy 

sprawozdanie z naszej działalności w okresie 19.12.2016 – 31.05.2017  

oraz sprawozdanie z realizacji zadań szkoleniowych w okresie 19.12.2016-31.05.2017. 

 

Jacek Zawadka 

Prezes Polskiego Związku Judo 
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Sprawozdanie Zarządu Polskiego Związku Judo z działalności w 

okresie 19.12.2016 – 31.05.2017 
 

Zarząd Polskiego Związku Judo w okresie objętym sprawozdaniem pracował w składzie: 

- Jacek Zawadka – Prezes Zarządu 

- Cezary Borzęcki – Wiceprezes 

- Juliusz Kowalczyk – Wiceprezes 

- Andrzej Falkiewicz – Sekretarz Zarządu 

- Jacek Biernat 

- Tomasz Gadaj 

- Andrzej Jasiński 

- Józef Jopek 

- Zenon Mościński 

- Adam Pożdzik 

- Mariusz Radziewski 

W posiedzeniach Zarządu uczestniczył również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZ Judo Jacek 

Skubis. 

W okresie od ostatniego Kongresu PZ Judo, które odbyło się 18 grudnia 2016 roku, do dnia dzisiejszego 

Zarząd zebrał się na 7 posiedzeniach w terminach: 22.12.2016 r., 3.01.2017 r., 20-22.01.2017 r., 

13.03.2017 r., 5.04.2017 r., 27.04.2017 r., 31.05.2017 r. 

Ponadto ważne sprawy bieżące, dotyczące między innymi spraw finansowych i działań związanych  

z organizacją zawodów w Katowicach i Mistrzostw Europy w Warszawie, były omawiane  

i konsultowane przez Zarząd drogą elektroniczną. 

 

Nowy Zarząd od pierwszego dnia pracy stanął przed wyzwaniem i sytuacją finansową zagrażającą nie 

tylko organizacji Mistrzostw Europy, ale także realizacji celów statutowych. 

Finanse PZ Judo 
Stan finansów w grudniu 2016 roku zagrażał płynnemu funkcjonowaniu Związku i stwarzał ryzyko 

dodatkowego zwiększenia zobowiązań w związku z nierozliczonymi zadaniami zleconymi przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, takimi jak koszty akcji szkoleniowych, koszty zgrupowań, startów 

krajowych i zagranicznych.  

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 19.12.2016 r.  1 234,12 PLN 

1 295,14 EUR 

Stan zobowiązań na dzień 19.12.2016 r. 1 099 786,16 PLN 

zobowiązania wynikające z realizacji zadań zleconych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

  

817 729,34 PLN 

zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania Związku, w tym wynagrodzenia, 

niezapłacone nagrody regulaminowe   

282 056,82 PLN 
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Mistrzostwa Europy w Warszawie i pozostałe zawody 
Pierwszego dnia po Kongresie musieliśmy zweryfikować deklaracje poprzedniego Zarządu dotyczące 

finansowania Mistrzostw Europy. Budżet imprezy oceniany przez poprzedników na ponad 2,5 mln zł 

miał być w znaczącej części zabezpieczony przez środki z dotacji. Według deklaracji poprzedników 

złożonych w grudniu 2016 roku, na organizację Mistrzostw Europy PZ Judo miał otrzymać: 

- 600 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki 

- 250 tys. zł z UM Warszawa 

- 600 tys. zł od sponsora strategicznego 

Po przyjściu do związku 19 grudnia, okazało się, że dotacja z ministerstwa wynosiła tylko 350 tys. zł.,  

z miasta ostatecznie 140 tys. zł. Formalnie nie było żadnych rozmów ze sponsorami prowadzonych 

przez poprzedni zarząd. Czyli z zapowiadanych przez poprzedni zarząd dotacji 1 450 000 brakowało 

prawie milion złotych 

Zakontraktowana w dniu 28.11.2016 przez poprzednie władze agencja Pro Polska, której powierzono 

zadania z zakresu organizacji i pozyskania sponsora na 3,5 miesiąca przed tak dużymi zawodami nie 

przygotowała nawet budżetu. 

Praktycznie do 18 kwietnia prowadziliśmy wraz z członkami Zarządu intensywne negocjacje  

z Ministerstwem, Miastem, TVP, COS, hotelami i innymi kontrahentami. Z Ministerstwa Sportu  

i Turystyki otrzymaliśmy na początku 350 tys., ale dzięki przychylności ministerstwa otrzymaliśmy 

dodatkowe 172 tys.  

 

Poniżej przedstawiamy główne zagadnienia i podjęte decyzje, którymi 

zajmował się Zarząd w ramach poszczególnych bloków tematycznych. 

 

Organizacja zawodów międzynarodowych w Polsce Mistrzostwa Europy Seniorów 

Warszawa, European Judo Open Seniorzy Katowice 

W trakcie pierwszych 6 miesięcy pracy obecnego Zarządu, odbyły się w Polsce 3 imprezy 

międzynarodowe, w tym najważniejsza impreza judo ostatnich lat – Mistrzostwa Europy Seniorów  

w Warszawie. Pomimo trudnej sytuacji wyjściowej, dzięki ciężkiej pracy, racjonalizacji wydatków  

i uzyskaniu dodatkowych przychodów, każde z tych wydarzeń przyniosło pozytywny wynik finansowy, 

co pozwoli na częściową spłatę obciążających Związek zaległości finansowych z poprzednich lat. 

 

Mistrzostwa Europy Seniorów Warszawa, 20-23.04.2017 r. 

- Od stycznia do marca odbywały się spotkania statusowe z Europejską Unią Judo, zarówno  
w Wiedniu jak i w Warszawie. Zostały nawiązane pozytywne relacje z władzami EJU. Pozyskane 
zostały przychylność i zaufanie do działań lokalnego komitetu organizacyjnego. 

- W okresie od stycznia do kwietnia, zostały pozyskane dodatkowe środki na organizację Mistrzostw 
Europy z Ministerstwa Sportu i Turystyki  

- Liczby Mistrzostw Europy w Warszawie: 
o Liczba zawodników 369 osób (226 mężczyzn oraz 143 kobiety) 
o Liczba ekip zagranicznych 41 państw 
o Liczba kibiców: ok. 5000 kibiców 

- Działania promocyjne to przede wszystkim współpraca z TVP, która transmitowała rywalizację w 
trakcie czterech dni Mistrzostw, współpraca z mediami przed Mistrzostwami oraz  
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w trakcie (ponad 130 akredytowanych dziennikarzy), bieżące relacje w mediach związkowych 
takich jak strona internetowa, stron na portalach Facebook, Instagram, Twitter 

- Mistrzostwa pomimo krótkiego czasu pozostawionego lokalnemu komitetowi organizacyjnemu na 
zorganizowanie mistrzostw od podstaw, zostały bardzo wysoko ocenione przez EJU, MSiT oraz 
media w Europie i w Polsce 
 

 

 

Koszty organizacji 2 172 276,37 

Przychody, w tym: 2 556 528,90 

Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki 522 000,00 

Dotacja UMS Warszawa 140 000,00 

Sprzedaż biletów 81 885,00 

Pozostałe przychody – sponsorzy, opłaty za stoiska 

handlowe, wpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie 

ekip 

1 812 643,90 

Wynik finansowy 384 252,53 

 

European Judo Open Seniorzy Katowice, 4-5.03.2017 

 

Koszty organizacji, w tym 393 402,23 

Prowizja za organizację dla AWF Katowice 36 500,00 

Przychody, w tym: 495 729,00 

Dotacja UM Katowice 85 000 

Wpływy z tytułu wpłat za zakwaterowanie i 

wyżywienie uczestniczących ekip 

410 729,00 

Wynik finansowy 102 326,77 

 

 

  

„Przygotowanie imprezy z nowym zespołem Prezesa Jacka Zawadki w ciągu zaledwie trzech miesięcy, od połowy 

stycznia 2017 roku, było bardzo wymagające. Nowy zespół, który nie miał doświadczenia w organizacji imprez 

mistrzowskich EJU, przejął organizację w styczniu, a pomimo napiętych terminów prowadzona komunikacja była 

doskonała i szybka. Największym wyzwaniem było przekształcenie Torwaru, który jest raczej starym budynkiem,  

z ograniczonym zapleczem, w odpowiednie miejsce do zorganizowania Mistrzostw Europy. Po intensywnych 

dyskusjach i ogromnym wysiłku LOC, zostały zapewnione sportowcom dobre warunki, a przekaz telewizyjny i kadry 

z Areny były doskonałe.  

Chcielibyśmy podziękować Prezesowi Jackowi Zawadce i jego zespołowi za świetną robotę oraz dostarczenie 

europejskiemu środowisku judo niezapomnianych Mistrzostw Europy, i to pomimo bardzo ciężkich okoliczności  

na początku naszej współpracy. Wierzymy, że w przyszłości polskie judo skorzysta z nowych doświadczeń i fachowej 

wiedzy zdobytej przez zespół organizacyjny.” 

Executive Summary, Martin Poiger, EJU 
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Sprawy finansowe i organizacyjne 

Sytuacja finansowa PZ Judo w grudniu 2016 roku, wymagała od pierwszych dni pracy nowego Zarządu, 

szeregu szybkich działań i decyzji, które umożliwiły dalsze funkcjonowanie Związku. Zarząd rozpoczął 

również działania zmierzające do racjonalizacji procedur i stworzenia struktur organizacyjnych 

umożliwiających, sprawną pracę wszystkich działów Związku. 

- Podjęcie decyzji o zawarciu dwóch umów pożyczki na łączną kwotę 950 000 PLN, obniżając koszty 
pożyczki dwukrotnie w stosunku do kosztów w poprzednich latach 

- Podjęcie decyzji o rozwiązaniu umowy z firmą Pro Polska, na organizację Mistrzostwa Europy 

- Zarządzenie audytu finansowo-organizacyjnego mającego na celu analizę poprawności 
dotychczasowych działań wewnątrz Związku, analizę zawieranych umów i zleceń. Praca audytorów 
zakończy się do końca czerwca 

- Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej, prezentującego prace zarządu i podejmowane 
decyzje  

- Podpisanie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację działań szkoleniowych  
dla kadr seniorskich w ramach programu programów „Przygotowanie zawodników kadry 
narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach 
świata i Europy w sportach olimpijskich w 2017 roku” oraz 

- Podpisanie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację programu ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa 
młodzieży – szkolenie centralne” 

- Pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na program pilotażowy „UKEMI – nauka 
bezpiecznego upadania”, który będzie realizowany od września 2017 w wybranych szkołach 
podstawowych 

- Renegocjacja umów i zakresu ubezpieczenia członków kadr narodowych. Wynegocjowane 
ubezpieczenie obejmuje obecnie koszty zabiegów operacyjnych i koszty rehabilitacji 

 

Sprawy sportowe 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze decyzje Zarządu PZ Judo dotyczące spraw sportowych. Kwestie 

związane z pracami działu szkoleniowego, zostały przedstawione w części zawierającej sprawozdanie 

z realizacji działań szkoleniowych. 

- Organizacja seminarium trenerskiego w Rawie Mazowieckiej w dniach 20-21.01.2017 

- Uchwalenie zmian w Regulaminie Sportowym PZ Judo 

- Publikacja na początku roku zasad kwalifikacji do imprez mistrzowskich 

- Uchwalenie Regulaminów Rankingu Współzawodnictwa Krajowego Polskiego Związku Judo 
Seniorów i Juniorów kompatybilnego z regulaminem rankingów IJF 

- Przeprowadzenie konkursu i powołanie trenerów kadr seniorów, juniorów i juniorów mł., 
dyrektora sportowego i koordynatora ds. sportu młodzieżowego 

- Uchwalenie Regulaminu Kolegium i Komisji DAN, wprowadzona regionalizacja Komisji 

- Powołanie pełnomocnika ds. Judo Kata i Judo Show, którego zadaniem jest stworzenie ram 
rozwoju nowej konkurencji w ramach sportów nieolimpijskich 

- Uchwalenie Regulaminu Komisji Sędziowskiej, Kolegium Sędziowskiego, Regulaminu 
Sędziowskiego 

- Powołanie pełnomocnika Zarządu ds. sędziowskich, Dyrektora Sędziów, Koordynatora Głównej 
Komisji Sędziowskiej 

- Rozpoczęcie prac nad organizacją ogólnopolskiego spotkania dla trenerów 
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Dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki przyznane Polskiemu Związkowi Judo na 

2017 roku 
 

Nazwa programu Kwota dotacji 

Program w ramach dotacji budżetowej   

„ Przygotowanie zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach 

olimpijskich oraz przygotowania i udziału w mistrzostwach świata i Europy 

w sportach olimpijskich w 2017 roku ”  

 

 

2 565 000,00 

Program realizowany ze środków FRKF:  

„Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników w 

młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z obowiązującym 

Systemem Sportu Młodzieżowego – szkolenie centralne” 

 

 

2 200 000,00 

 

Program realizowany ze środków FRKF: 

„Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży 
realizowanych przez polskie związki sportowe”  
 
 

          

50 000,00 

RAZEM 4 815 000,00 
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Sprawozdanie z realizacji zadań szkoleniowych w okresie 

19.12.2016 – 31.05.2017  
 

Dział szkolenia - etatowi pracownicy 

Jarosław Wołowicz – Dyrektor Sportowy powierzenie obowiązków od 27.04.2017  
Mirosław Błachnio – Trener KN seniorów w terminie 20.01 – 30.04.2017 
Jarosław Wołowicz – Trener KN seniorek w terminie 20.01 – 30.04.2017 
Marian Tałaj – Trener Główny Kadry Narodowej Seniorek powierzenie obowiązków od 
27.04.2017  
Zbigniew Pacholczyk –Trener Główny Kadry Narodowej Seniorów powierzenie obowiązków 
od 27.04.2017  
Mirosław Błachnio – Trener Koordynator Szkolenia Grup Młodzieżowych powierzenie 
obowiązków od 27.04.2017  
Jacek Kowalski – Trener Kadry Narodowej Juniorek 
Marek Kręcielewski –  Trener Kadry Narodowej Juniorów od 31.05.2017 
Tomasz Jopek – Trener Kadry Narodowej Juniorów Młodszych 
Marek Słyk – Trener Kadry Narodowej Juniorek Młodszych 

 

Realizacja zadań szkoleniowych   

1. Przygotowanie wniosków konkursowych do MSiT dotyczących realizacji przygotowań do 
imprez mistrzowskich z środków budżetu państwa oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

2. Rozpoczęcie budowy struktury działu szkolenia PZ Judo wraz z osobami funkcyjnymi 
odpowiedzialnymi za realizacje zadań:  

a. Dział judo wyczynowego 
b. Dział judo młodzieżowego  
c. Dział judo dla wszystkich (judo powszechne) 

3. Przygotowanie reprezentacji do startu w mistrzostwach Europy w Warszawie i rozpoczęcie 
efektywnych przygotowań reprezentacji do startu w mistrzostwach świata w Budapeszcie. 

4. Realizacja kalendarza startowego w zawodach kalendarza IJF i EJU:  
a. Kategoria wiekowa senior: mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, Grand Slam, 

Grand Prix, Continental Open, European Senior Cup. 
b. Młodzieżowe kategorie wiekowe (młodzieżowiec, junior, junior młodszy): mistrzostwa 

świata i Europy, European Junior i Cadet Cup. 
5. Rozpoczęcie przygotowanie reprezentacji do startu w mistrzostwach Europy i Świata Juniorów 

młodszych, Mistrzostwach Europy i Świata Juniorów oraz w Mistrzostwach Europy Młodzieży. 
6. Przeprowadzenie przygotowań przez realizację zgrupowań, konsultacjach szkoleniowych, 

zawodów krajowych i międzynarodowych, udziału w badaniach diagnostycznych; 
przeprowadzenie monitoringu szkoleniowego i medycznego przygotowań do mistrzostw 
Europy 

7. Zabezpieczenie reprezentacji w sprzęt sportowy oraz odżywki i suplementy diety, 
8. Przygotowanie kalendarza imprez 2017 – przygotowanie systemu dofinansowania imprez z 

kalendarza PZJudo. Realizacja sportowa zawodów z kalendarza współzawodnictwa PZ Judo w 
szczególności zawodów mistrzowskich: MP Młodzieży (Katy Wrocławskie 29.04.), MP Juniorek 
i Juniorów (Poznań 1.04.), MP OOM Juniorek i Juniorów Młodszych (Gorzów Wlkp. 5-6.05.) 

9. Przygotowanie i wdrożenie zasad rankingu krajowego dla grup wiekowych: senior, 
młodzieżowiec, junior, junior młodszy i młodzik. 

10. Przygotowanie zbioru zasad kwalifikacji do zawodów międzynarodowych: 
a. Minima kwalifikacyjne do imprez mistrzowskich  
b. Kryteria bonusów startowych 
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c. Określenie liczby kwalifikacji do zawodów selekcyjnych 
d. Określenie zasad kwalifikacji do startu w zawodach EJU organizowanych w Polsce 
e. Określenie zasad kwalifikacji do ME w Warszawie 

11.  Przygotowanie aneksu do Regulaminu Sportowego PZ Judo 
12. Przygotowanie części merytorycznej seminarium trenerskiego w Rawie Mazowieckiej 

20.01.2017 

 

Wyniki sportowe 

Planowane i realizowane zadania wynikowe w głównych imprezach mistrzowskich  
w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
Nie zrealizowano założeń wynikowych na indywidualne mistrzostwa Europy (Warszawa, 20-23.04), 
gdzie reprezentacja wywalczyła dwa 5. miejsca (Katarzyna Kłys, Maciej Sarnacki). Sukcesem zakończyły 
się Drużynowe Mistrzostwa Europy, gdzie reprezentacja kobiet wywalczyła srebrny medal. 
Skład drużyny: 

1. Karolina Pieńkowska - 52 kg, AZS UW Warszawa, 
2. Agata Perenc – 52 kg KS Polonia Rybnik 
3. Anna  Borowska - 57 kg, KS Kejza Team Rybnik 
4. Julia Kowalczyk - 57 kg, KS Polonia Rybnik, 
5. Agata Ozdoba - 63 kg, AZS AWF Wrocław, 
6. Karolina Tałach - 63 kg, SGKS Wybrzeże Gdańsk, 
7. Katarzyna Kłys - 70 kg, KS Polonia Rybnik, 
8. Sandra Lickun - 70 kg, AZS UW Warszawa 
9. Beata Pacut +70 kg, GKS Czarni Bytom 
10. Anna Załęczna +70 kg, TKSJ Toruń. 
 

Liczba miejsc 1-7 w zawodach międzynarodowych IJF / EJU seniorów osiągniętych w 2017 r: 

Lp. Ranga zawodów 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce 5. miejsce 7. miejsce Suma 

1 Mistrzostwa Europy    2  2 

2 Grand Slam   1  1 2 

3 Continental Open 5 1 5 7 7 25 

4 Continental Cup (ESC) 2  1 1 1 5 

 Suma 7 1 7 10 9 34 

 

Liczba miejsc 1-7 w zawodach międzynarodowych IJF / EJU European Junior Cup, European Cadet Cup: 

Lp. Ranga zawodów 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce 5. miejsce 7. miejsce Suma 

1 European Junior Cup 1 4 7 5 6 23 
2 European Cadet Cup 4 1 6 2 6 19 

 Suma 5 5 13 7 12 42 

 

 


