
 
 

Warszawa, dnia 24.11.2017 
Uchwały Zarządu PZ Judo, kadencja 2016-2020 

 
 

Zebranie Zarządu Polskiego Związku Judo – obrady nr 9/2017 z dnia: 24 listopada 2017 r. 
 
Obecni na zebraniu 
 

1. Jacek Zawadka, 
2. Cezary Borzęcki 
3. Juliusz Kowalczyk 
4. Andrzej Falkiewicz 
5. Jacek Biernat 
6. Tomasz Gadaj 
7. Zenon Mościński, 
8. Adam Poździk 
9. Andrzej Jasiński 
10. Józef Jopek 
11. Mariusz Radziewski 
oraz 
12. Jacek Skubis 
13. Marek Kręcielewski 
14. Jacek Kowalski 
15. Jarosław Wołowicz 
16. Mirosław Błachnio 
17. Zbigniew Pacholczyk 
18. Łukasz Błach 
 

 
Uchwała nr 1/15/2017 

Zarząd Polskiego Związku Judo z dnia 24.11.2017r. 
W sprawie zatwierdzenia regulaminu Kadry Narodowej  

 
Na podstawie § 28 pkt 13 oraz § 10 pkt 2 i 17 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co 

następuje: 
 

§1. 
Zarząd Polskiego Związku Judo podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu regulaminu Kadry Narodowej. 
 

§2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu brało udział 11 członków zarządu. 
W wyniku głosowania: 10 głosów za, przeciw 0 głosów, 1 wstrzymujących się, uchwała została 
przyjęta. 
 

 
 
 
 
 



Uchwała nr 2/15/2017 
 

Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 24.11.2017 r.. 
w sprawie zatwierdzenia zmian zasad określających kwalifikacje z rankingu PZ Judo do startów w 

zawodach mistrzowskich EJU i IJF w Polsce 
 

Na podstawie § 28 pkt 12 oraz § 9 pkt 2 i § 10 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, 
co następuje: 

 
§1. 

 
Zarząd Polskiego Związku Judo podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu zmian zasad określających 
kwalifikacje do startów w zawodach mistrzowskich 
 

§2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu brało udział 11 członków zarządu. 
W wyniku głosowania: 10 głosów za, przeciw 0 głosów, 1 wstrzymujących się uchwała została 
przyjęta. 

 
 
 
 
 

Uchwała nr 3/15/2017 
 

Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 24.11.2017 r.. 
w sprawie obowiązywania bonusów startowych oraz limitów do startów w zawodach 

międzynarodowych w roku 2018. 
 

Na podstawie § 28 pkt 12 oraz § 10 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co 
następuje: 

 
§1. 

 
Zarząd Polskiego Związku Judo podejmuje uchwałę o obowiązywaniu bonusów startowych oraz 
limitów do startów w zawodach międzynarodowych w roku 2018. 

 
§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu brało udział 11 członków zarządu. 
W wyniku głosowania: 9 głosów za, przeciw 0 głosów, 2 wstrzymujących się uchwała została 
przyjęta. 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 4/15/2017 
Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 24.11.2017 r. 

w sprawie wprowadzenia nowej kategorii wiekowej U16. 
 

Na podstawie § 28 pkt 12 oraz § 10 pkt 1, 2 i 3 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co 
następuje: 

 
§1. 

Zarząd Polskiego Związku Judo podejmuje uchwałę o utworzeniu nowej kategorii wiekowej U16. 
§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu brało udział 11 członków zarządu. 
W wyniku głosowania: 11 głosów za, przeciw 0 głosów, 0 wstrzymujących się uchwała została 
przyjęta. 

 
Uchwała nr 5/15/2017 

 
Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 24.11.2017 r.. 

w sprawie podjęcia działań mających na celu usankcjonowanie prawne udziału w zawodach dla 
dzieci poniżej jedenastego roku życia. 

 
Na podstawie § 28 pkt 6 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje: 
 

§1. 
 
Zarząd Polskiego Związku Judo podejmuje uchwałę o podjęciu działań mających na celu 
usankcjonowanie prawne udziału w zawodach dla dzieci poniżej jedenastego roku życia. 

§2. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu brało udział 11 członków zarządu. 
W wyniku głosowania: 11 głosów za, przeciw 0 głosów, 0 wstrzymujących się uchwała została 
przyjęta. 

 
Uchwała nr 6/15/2017 

Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 24.11.2017 r. 
w sprawie przyjęcia zmiany siedziby PZ Judo. Adres nowej siedziby to ul. Macedońska 14 w 

Warszawie 
 

Na podstawie § 28 pkt  6 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje: 
 

§1. 
Zarząd Polskiego Związku Judo podejmuje uchwałę o zmianie siedziby PZ Judo. 

§2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu brało udział 11 członków zarządu. 
W wyniku głosowania: 11 głosów za, przeciw 0 głosów, 0 wstrzymujących się uchwała została 
przyjęta. 

 



Uchwała nr 7/15/2017 
Zarząd Polskiego Związku Judo z dnia 24.11.2017r. 

W sprawie przyjęcia organizacji Mistrzostw Europy Juniorów i Kadetów w 2019 roku 
 

Na podstawie § 28 pkt  12 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje: 
 

§1. 
Zarząd Polskiego Związku Judo podejmuje uchwałę o organizacji Mistrzostw Europy Juniorów i 
Kadetów w 2019 roku 
 

§2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu brało udział 11 członków zarządu. 
W wyniku głosowania: 11 głosów za, przeciw 0 głosów, 0 wstrzymujących się, uchwała została 
przyjęta. 
 
 

Uchwała nr 8/15/2017 
Zarząd Polskiego Związku Judo z dnia 24.11.2017r. 

W sprawie przyjęcia w poczet klubów PZ Judo klubu sportowego Grizzly Fight Club 
 

Na podstawie § 28 pkt  16 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje: 
 

§1. 
Zarząd Polskiego Związku Judo podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet klubów Polskiego Związku 
Judo klubu sportowego Grizzly Fight Club. 
 

§2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu brało udział 11 członków zarządu. 
W wyniku głosowania: 11 głosów za, przeciw 0 głosów, 0 wstrzymujących się, uchwała została 
przyjęta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Warszawa, dnia 25.11.2017 
Uchwały Zarządu PZ Judo, kadencja 2016-2020 

 
 

Zebranie Zarządu Polskiego Związku Judo – obrady nr 9/2017 z dnia: 25 listopada 2017 r. 
 
Obecni na zebraniu 
 

1. Jacek Zawadka 
2. Juliusz Kowalczyk 
3. Jacek Biernat 
4. Tomasz Gadaj 
5. Zenon Mościński 
6. Adam Poździk 
7. Józef Jopek 

 
Uchwała nr 9/15/2017 

Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 25.11.2017 r.. 
w sprawie wprowadzenia zasad sędziowskich w grupach U12 i U18 

 
Na podstawie § 28 pkt  12 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje: 

 
§1. 

 
Zarząd Polskiego Związku Judo podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad sędziowskich w 
grupach U12 i U18 
 

§2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu brało udział 7 członków zarządu. 
W wyniku głosowania: 7 głosów za, przeciw  0 głosów, 0 wstrzymujących się uchwała została 
przyjęta. 
 

Uchwała nr 10/15/2017 
Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 25.11.2017 r.. 

w sprawie wykreślenia klubów sportowych z członków Polskiego Związku Judo 
 

Na podstawie § 28 pkt  16 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje 
 

§1. 
Zarząd Polskiego Związku Judo podejmuje uchwałę w sprawie wykreślenia klubów sportowych z 
członków PZ Judo. Ewidencja z dnia 23 listopada sporządzona przez Sekretarza Generalnego 
Związku. W liczbie 52 klubów. 

§2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu brało udział 7 członków zarządu. 
W wyniku głosowania: 7 głosów za, przeciw  0 głosów, 0 wstrzymujących się uchwała została 
przyjęta. 
 

 



Uchwała nr 11/15/2017 
Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 25.11.2017 r. 

w sprawie zatrudnienia trenera z Japonii. 
 
Na podstawie § 28 pkt 6 oraz § 10 pkt 3 i pkt 5 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co 
następuje: 
 

§1. 
Zarząd Polskiego Związku Judo podejmuje uchwałę o zatrudnieniu trenera z Japonii. 
 

§ 2. 
 
Zatrudnienie trenera z Japonii powierza się Sekretarzowi Generalnemu Związku. 
 

§3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu brało udział 7 członków zarządu. 
W wyniku głosowania: 7 głosów za, przeciw 0 głosów, 0 wstrzymujących się uchwała została 
przyjęta. 
 

Uchwała nr 12/15/2017 
 

Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 25.11.2017 r.. 
w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Warszawie. 

 
Na podstawie § 28 pkt 6 oraz § 10 pkt 18 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co 

następuje: 
 

§1. 
 

Zarząd Polskiego Związku Judo podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu wniosku o powołanie Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w Warszawie. 

 
§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu brało udział 7 członków zarządu. 
W wyniku głosowania: 7 głosów za, przeciw 0 głosów, 0 wstrzymujących się uchwała została 
przyjęta 
 

Uchwała nr 13/15/2017 
Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 25.11.2017 r.. 

w sprawie przyjęcia audytu księgowości na rok 2016 oraz 2017. 
 

Na podstawie § 28 pkt 6 oraz pkt 17 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje: 
 

§1. 
Zarząd Polskiego Związku Judo podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia audytu księgowości na rok 
2016 i rok 2017. 

 
§2. 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu brało udział 7 członków zarządu. 
W wyniku głosowania: 7 głosów za, przeciw 0 głosów, 0 wstrzymujących się uchwała została 
przyjęta 

Uchwała nr 14/15/2017 
Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 25.11.2017 w sprawie abolicji nadawania stopni kyu 

 
Na podstawie § 28 pkt 6 oraz pkt 17 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje: 

 
§1. 

1. do 31 grudnia 2017 roku wszyscy licencjonowani zawodnicy z roku 2017, którzy są wpisani w 
systemie pz judo a nie opłacili egzaminów na stopnie kyu wysyłając na adres 
mailowy: dan@pzjudo.pl protokół ostatniego egzaminu zostaną wpisani do rejestru stopni bez 
opłaty za egzamin. 
protokół łączny dla wszystkich osób, wydrukowany i podpisany przez władze klubu, zeskanowany i 
wysłany mailem, powinien zawierać: 
nazwisko i imię osoby egzaminowanej, stopień jaki uzyskał, klub, nazwisko i imię trenera (komisji 
egzaminacyjnej) który przyjął egzamin, data egzaminu dzień, miesiąc , rok, wynik egzaminu: zdał 
2. od 1 stycznia 2018 w bazie rejestracji klubowej na stronie pz judo zostanie zablokowana 
możliwość samodzielnej zmiany stopni kyu i dan. 
wpisanie nowej osoby do bazy w systemie oraz zmianie stopnia, będzie możliwa: 
a) po dokonaniu opłaty za ostatni egzamin zgodnie z regulaminem pz judo 
b) wypełnienie wniosku : przystąpienie do egzaminu i nadanie stopnia kyu / dan  
c) egzamin przeprowadzić mogą tylko licencjonowani trenerzy zgodnie z regulamin uzyskiwania 
stopni judo. 
 
3. Od 30 czerwca 2018 wszystkie egzaminy (począwszy od 6 kyu) po kolei muszą zostać opłacone 
zgodnie z regulaminem PZ Judo, aby uruchomić aktywność zawodniczki/ka w bazie klubowej w 
sytemu PZ Judo 
 

§2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W glosowaniu brało udział 7 członków zarządu. 
W wyniku głosowania: 7 głosów za, przeciw 0 głosów, 0 wstrzymujących się uchwała została 
przyjęta 
 

Uchwała nr 15/15/2017  
Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 25.11.2017 r.. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu sprzętowego dla Kadr Narodowych. 
  

Na podstawie § 28 pkt 11 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje: 
  

§1. 
  
Zarząd Polskiego Związku Judo podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu Regulaminu wyposażenia 
sprzętowego dla Kadr Narodowych. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
  

§2. 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
W głosowaniu brało udział 7 członków zarządu. 
W wyniku głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw głosów, 0 wstrzymujących się uchwała została 
przyjęta. 


