
Uchwała nr. 14/2018 

Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 23.04.2018 r. 

 

w sprawie zasad i kwot nagród przyznawanych zawodnikom, trenerom klubowym i trenerom 

kadr narodowych za medale zdobyte na zawodach mistrzowskich międzynarodowych. 

 

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

 

§1. 

Nagrody za medale zdobyte na zawodach mistrzowskich międzynarodowych opisanych  

w tabeli nr 1, będącej załącznikiem do niniejszej uchwały przysługują zawodnikom, trenerom 

klubowym i trenerom kadr narodowych, 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. 

Wysokość nagrody uzależniona jest od rangi zawodów międzynarodowych, kategorii wiekowej 

zawodnika oraz zdobytego medalu. Szczegóły przedstawia tabela nr 1. 

Tab. Nr1. 

Nagrody 

finansowe* 

ZAWODNIK TRENER 

KLUBOWY 

TRENER KADRY 

Senior Złoto Srebro Brąz Złoto Srebro Brąz Złoto Srebro Brąz 

 IO 50000 35000 30000 20000 17000 15000 20000 17000 15000 

 MŚ 20000 15000 10000 6000 4500 3000 dopłata  do ministerialnej  

pensji wg zasad MSIT 

 ME 10000 8000 6000 3000 2400 1800 _____ _____ _____ 

 IE 10000 8000 6000 3000 2400 1800 _____ _____ _____ 

• Podane kwoty brutto 

 

§ 3. 

Termin wypłacenia nagrody uzależniony jest od możliwości finansowych PZ Judo lecz nie 

może nastąpić później niż w terminie 12 miesięcy od daty zdobycia danego medalu na danych 

zawodach mistrzowskich. Przyjmuje się zasadę, że nagrody za zdobycie medalu/medali na 

danej imprezie mistrzowskiej międzynarodowej nie mogą być wypłacone jeśli nie są wypłacone 

nagrody za zdobyty medal/medale na wcześniej rozgrywanych zawodach mistrzowskich 



międzynarodowych. 

§ 4. 

Nagrody o  których mowa powyżej wypłacane są ze środków własnych PZ Judo. 

§ 5. 

Nagroda dla zawodnika i trenera w grupie wiekowej seniorów jest każdorazowo za każdy medal 

zdobyty na zawodach mistrzowskich międzynarodowych. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 maja 2017 roku. 

 

W głosowaniu brało udział 8 członków zarządu. 

W wyniku głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw głosów, 3 wstrzymujących się  

Uchwała została przyjęta. 

 


