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Działalność KR w okresie październik – grudzień 2020 r. 

W dn. 20.09.2020  Kongres Sprawozdawczy PZ Judo podjął poniższą uchwałę: 
Uchwała Kongresu Sprawozdawczego 2020-09-20  

Kongres Sprawozdawczy, pomimo zbliżającego się końca kadencji, niniejsza uchwałą zobowiązuje 

Władze Związku do przeanalizowania i zweryfikowania dotychczasowych działań na zgodność ze 

Statutem, uchwałami Kongresów i Kodeksem Dobrego Zarządzania MS. 

W kolejnym miesiącu (październik 2020r.) Prezes PZ Judo Jacek Zawadka w imieniu 

Zarządu i Komisja Rewizyjna w osobach: Przewodniczący Jacek Skubis i Sekretarz Marian 

Lewandowski rozpoczęli działania zmierzające do realizacji w/w uchwały.  

Uzgodniono i zaplanowano przeprowadzenie czterech spotkań w n/w terminach: 

6.11.2020 Video spotkanie  Prezes – Komisja Rewizyjna 
Temat wiodący - realizacja uchwał Kongresu Sprawozdawczo Wyborczego z grudnia 2016 roku 
i późniejszych Kongresów Sprawozdawczych PZ Judo. 
 
16.11.2020 Video spotkanie  Prezes – Komisja Rewizyjna 
Temat wiodący - ocena pracy i działań Zarządu oraz komisji działających w Związku. 

23.11.2020 Video spotkanie  Prezes – Komisja Rewizyjna 
Temat główny - realizacja wniosków KR pod adresem biura PZ Judo (spotkanie nie doszło do 

skutku). 

3.12.2020 Video spotkanie  Prezes – Komisja Rewizyjna 
Temat główny - realizacja wniosków KR pod adresem działu szkolenia PZ Judo (spotkanie nie 

doszło do skutku). 

Jak wynika z powyższego, do skutku doszły dwa pierwsze spotkania tj. spotkania w dn. 

6 i 16 listopada 2020r. Z powodu choroby Prezesa i braku wolnych terminów do końca br. 

spotkania zaplanowane na 23.11. i 3.12 nie odbyły się. Uzgodniono, że dyskusja nad 

zaplanowanymi (na dzień 23.11. i 3.12.) tematami odbędzie się na początku roku 2021.  

Wynikiem zrealizowanych spotkań było poddanie określonych problemów pod 

obrady Zarządu w terminie 21.12.2020 r. Realizację podjętych decyzji KR będzie 

weryfikować podczas kolejnych spotkań.    

W dn. 2.12.2020 r. przedstawiciele KR odbyli video spotkanie z Przewodniczącym 

Komisji Stopni p. Sławomirem Smaterem na temat działań Judo Kata i Komisji Stopni w 

strukturach Związku. Ustalono potrzebę przeprowadzenia kolejnych konsultacji w tym 

temacie na początku 2021 r.  

 Więcej informacji na temat obrad Zarządu nad postawionymi problemami można 

uzyskać z materiałów publikowanych przez Zarząd. 
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