Warszawa, 11.05.2018
Uchwały Zarządu PZ Judo, kadencja 2016 - 2020
Uchwały z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Judo – posiedzenie nr. 4/2018 z dnia
11 maja 2018 roku w Warszawie.
W posiedzeniu wzięli udział:
1. Jacek Zawadka – Prezes Zarządu
2. Juliusz Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu
3. Cezary Borzęcki – Wiceprezes Zarządu
4. Andrzej Falkiewicz – Sekretarz Zarządu
5. Tomasz Gadaj – Członek Zarządu
6. Adam Poździk – Członek Zarządu
7. Jacek Biernat – Członek Zarządu
8. Józef Jopek – Członek Zarządu
9. Mariusz Radziewski – Członek Zarządu

Oraz
10. Jacek Skubis – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
11. Zenon Mościński – przedstawiciel Śląskiego Okręgowego Związku Judo
12. Jarosław Wołowicz – Dyrektor Sportowy

Uchwała nr 28/2018
Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 11.05.2018r.
w sprawie ustalenia opłat regulaminowych związanych z organizacja egzaminów
i wydawaniem certyfikatów na stopnie Dan.
Na podstawie § 28 pkt 6 i 18 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:
§1.
Zarząd Polskiego Związku Judo uchwala następujące opłaty regulaminowe związane
organizacją egzaminów i wydawaniem certyfikatów na stopnie Dan:
1. Rejestracja i organizacja egzaminu – 50 PLN
2. Wydanie „Certyfikatu” na stopień Dan:
a) 1 Dan – 300 PLN
b) 2 – 3 Dan – 400 PLN
c) 4 – 6 Dan – 650 PLN
3. Wydanie duplikatu „Certyfikatu” na stopień Dan – 100 PLN.
§ 2.
Członek komisji przyjmującej egzamin na stopień Dan może otrzymać z PZ Judo ekwiwalent
w wysokości 50PLN za każdy przeprowadzony egzamin.
Trenerzy, instruktorzy judo kierujący bezpośrednio szkoleniem egzaminowanego nie
otrzymują opłaty za egzamin na 1 Dan
§ 3.
Budżet Komisji Dan tworzą przychody i koszty z działalności w zakresie nadawania stopni
Kyu i Dan.
1. Na przychody składają się opłaty regulaminowe z tytułu:
a) rejestracji i organizacji egzaminów na stopnie Dan,
b) wydawania certyfikatów potwierdzających stopnie Kyu i Dan,
c) organizacji kursów doszkoleniowych Kata
d) organizacji zawodów Kata
e) organizacji pokazów judo
f) dotacje, darowizny i inne dopuszczone przepisami statutu związku.
2. Koszty Komisji Dan stanowią:
a) wynajem obiektów na szkolenia, egzaminy, zawody i inne akcje,
b) obsługa techniczna zawodów, pokazów, kursów i egzaminów,
c) druk certyfikatów, protokołów zawodów, wydawnictw szkoleniowych,
d) obsługa administracyjna w zakresie wydawania i ewidencji certyfikatów i rejestrów stopni,

e) ekwiwalent za sędziowanie zawodów i pokazów kata,
f) ekwiwalent za udział w komisjach egzaminacyjnych na stopnie judo,
g) wydatki związane z organizacją pracy Komisji Dan w tym zwrot kosztów dla członków
Komisji (przejazdy, noclegi np.)
h) inne koszty związane z działalnością Komisji Dan.
§4.
Realizacje uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu i Sekretarzowi Komisji Dan.
§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu brało udział 8 członków zarządu.
W wyniku głosowania: 7 głosów za, przeciw 0 głosów, 1 głos wstrzymujący się uchwała
została przyjęta.
Uchwała nr 29/2018
Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 11.05.2018r.
w sprawie zmian w Regulaminie uzyskiwania stopni Kyu
Na podstawie § 28 pkt 6 i 13 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:
§1.
Zarząd Polskiego Związku Judo uchwala regulaminy uzyskiwania stopi judo:
.Regulamin stopni Kyu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2.
Tracą moc wszystkie dotychczasowe regulaminy w zakresie uzyskiwania stopni judo.
§3.
Publikację regulaminów powierza się Dyrektorowi Sportowemu.
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu brało udział 9 członków zarządu.
W wyniku głosowania: 6 głosów za, przeciw 1 głosów, 2 głosy wstrzymujące się uchwała
została przyjęta.
Uchwała 30/2018
Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 11.05.2018r.
w sprawie rekomendacji Dyrektora Sportowego kandydatury p. Mirosława Błachnio na
stanowisko trenera Kadry Narodowej Seniorów i Seniorek
§ 1.

Polski Związek Judo przyjmuje koncepcję Dyrektora Sportowego w zakresie szkolenia Kadry
Narodowej Seniorów za wskazaniem na trenera Kardy Narodowej Seniorów i Seniorek p. Mirosława
Błachnio.
§ 2.
Zobowiązuje się Dyrektora Sportowego do przedłożenia w terminie do 28.05.2018 roku pełnego planu
szkolenia.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu brało udział 9 członków zarządu.
W wyniku głosowania: 8 głosów za, przeciw 0 głosów, 1 głosy wstrzymujące się uchwała
została przyjęta.

