
Warszawa, 10.05.2018 

Uchwały Zarządu PZ Judo, kadencja 2016 - 2020 

Obecni na zebraniu: 

1. Jacek Zawadka  

2. Juliusz Kowalczyk  

3. Andrzej Falkiewicz  

4. Jacek Biernat  

5. Tomasz Gadaj  

6. Adam Poździk  

7. Andrzej Jasiński  

___________________________________________________________________________ 

Uchwała nr 21/2018 

Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 10.05.2018 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2017. 

 

Na podstawie § 25 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje: 

§1. 

Zarząd Polskiego Związku Judo przyjmuje sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta  

z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017. Sprawozdanie z badania rocznego 

sprawozdania finansowego Polskiego Związku Judo w roku 2017 stanowi załącznik nr.  

1 niniejszej uchwały. 

§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 22/2018 

Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 10.05.2018r. 

w sprawie zmian w Regulaminie uzyskiwania stopni  Dan 

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 Dan 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 7 członków zarządu. 

W wyniku głosowania: 7 głosów za, przeciw 0 głosów, 0 wstrzymujących się uchwała została 

przyjęta. 

Uchwała nr 23/2018 

Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 10.05.2018 r. 

 

w sprawie zasad zwrotu kosztów dojazdu na akcje szkoleniowe PZ Judo zawodnikom grup 

szkolenia olimpijskiego A1, A2 i B1 zgodnie z zapisem § 6 pkt 14 Regulaminu Kadry 

Narodowej Polskiego Związku Judo. 

 

Na podstawie § 28 pkt 6  i 13 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje: 

 

§1. 

Zwrot kosztów dojazdu na akcje szkoleniowe PZ Judo przysługuje zawodnikom grup 

szkolenia olimpijskiego A1, A2, i B1 którzy złożyli pisemne oświadczenie o znajomości i 

woli przestrzegania następujących regulaminów: 

⁃ Regulaminu Kadry Narodowej PZ Judo, 

⁃ Regulaminu sprzętowego PZ Judo, 

⁃ Regulaminu wizerunkowego PZ Judo. 

 

§ 2. 

Przez akcje szkoleniowe PZ Judo rozumie się akcje szkoleniowe zaplanowane, które 

umieszczone są w planie rocznym KN stanowiącym załącznik nr 12 ( łączka) do umowy PZ 

Judo z MSiT, na które zawodnik został powołany na koszt PZ Judo. 

§ 3. 

Zwrot kosztów dojazdu na akcje szkoleniowe nastąpi po okazaniu biletu/ów za dojazd na 

akcję szkoleniową. Zwrot kosztów przejazdu nie może być wyższy niż określony w Cenniku 

Usług Przewozów spółki „PKP Intercity” jak dla klasy II biletów jednorazowych TLK i IC 

opisanych na stronach 25-30 cennika. ( link: www.intercity.pl/pl/dokumenty/Cennik/Cennik-

uslug-przewozowych-Spolki-PKP-Intercity-Zmiany%201-18-02032018.pdf ) 

§ 4. 

W przypadku braku biletu, zawodnik otrzyma zwrot kosztów przejazdu w wysokości jak w 

cenniku, o którym mowa w § 3. Po złożeniu oświadczenia o poniesieniu kosztów. 

§ 5. 

Zawodnik wnioskujący o zwrot kosztów przejazdu na akcje szkoleniową PZ Judo jest 

zobowiązany pod sankcją odpowiedzialności karnej złożyć pisemne oświadczenie, że nie 

rozliczał ani nie np. rozliczał zwrotu kosztów przejazdu na daną akcję szkoleniową z żadnym 

innym podmiocie (np. w klubie, Instytucie Sportu, Państwowym Instytucie Badawczym, w 

http://www.intercity.pl/pl/dokumenty/Cennik/Cennik-uslug-przewozowych-Spolki-PKP-Intercity-Zmiany%201-18-02032018.pdf
http://www.intercity.pl/pl/dokumenty/Cennik/Cennik-uslug-przewozowych-Spolki-PKP-Intercity-Zmiany%201-18-02032018.pdf


samorządzie i inne). 

§ 6. 

Rozliczenie kosztów przejazdu dotyczy akcji szkoleniowych, które zostały przez Trenera 

Kadry Narodowej zapreliminowane w danej akcji. 

Rozliczenie kosztów przejazdu następuje na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 10.05.2018 roku. 

 

 

W głosowaniu brało udział 7 członków zarządu. 
W wyniku głosowania: 7 głosów za, przeciw 0 głosów, 0 wstrzymujących się uchwała została 

przyjęta. 

Uchwała nr 24/2018 

Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 10.05.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenie planu pracy zarządu Polskiego Związku Judo w 2018 roku 

Na podstawie § 28 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje: 

§1. 

Zarząd Polskiego Związku Judo zatwierdza plan Pracy Zarządu PZ Judo w 2018 roku. 

§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 25/2018 

Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 10.05.2018 r.. 

w sprawie powołania Szkół Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu 

 

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 powołaniu Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego w Bytomiu 

§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 26/2018 

Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 10.05.2018r. 

w sprawie Uchwalenia Regulaminu Dyscyplinarnego PZ Judo 

Na podstawie § 28 pkt 6 i 13 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje: 

§1. 

Zarząd Polskiego Związku Judo uchwala Regulamin Dyscyplinarny PZ Judo. Regulamin 

Dyscyplinarny stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. 

Tracą moc wszystkie dotychczasowe regulaminy w zakresie regulacji Dyscyplinarnych PZ 

Judo. 

§3. 

Publikację regulaminu powierza się Dyrektorowi Sportowemu. 

§4. 

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 27/2018 

Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 10.05.2018r. 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków PZ Judo UKS w Chodzieży 

 

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

 

§1. 

Zarząd Polskiego Związku Judo, podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet Członków Polskiego 

Związku Judo klubów: 

§2. 

Wpis do ewidencji członków powierza się Sekretarzowi Generalnemu. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu brało udział 6 członków zarządu. 

W wyniku głosowania: 6 głosów za, przeciw 0 głosów, 0 wstrzymujących się 


