
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 

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. 
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