
SPRAWOZDANIE  KOMISJI STATUTOWEJ Z DZIAŁAŃ W KADENCJI 2017-2021 

(W-wa 2021-07-12) 

 

Powołanie i skład: 

Komisja Statutowa (KS) powołana została uchwałą nr. 11 Kongresu Sprawozdawczo 

Wyborczego w dn. 18.12.2016 r. Uchwałą 12 Zarząd zobowiązany został do pomocy w opracowaniu 

nowego Statutu. W skład Komisji uchwałą nr. 15 powołano: P. Krystynę Macioszczyk, P. Jacka 

Skubisa, P. Jarosława Wołowicza, p. Dariusza Grochowskiego, P. Andrzeja Falkiewicza. Funkcję 

Przewodniczącego Komisja powierzyła P. Jackowi Skubisowi. W trakcie dalszych prac dokonano 

następującego podziału funkcji pomiędzy Członków: Przewodniczący – Jacek Skubis, V-ce 

Przewodniczący – Dariusz Grochowski, Sekretarz – Jarosław Wołowicz, Członkowie – Krystyna 

Macioszczyk, Andrzej Falkiewicz. 

Z Komisją współpracowali : P. Andrzej Maj (prawnik, judoka W-wa), P. Wojciech Macioszczyk 

(W-wa), P. Marian Lewandowski (Grudziądz), Członkowie Zespołu Edukacji w osobach: P. Jan 

Harasymowicz (Płock), P. Beata Wolska (Gdańsk), P. Adam Prokopczyk (Poznań), P. Jarosław 

Maśliński (Wrocław). Komisja dziękuje osobom współpracującym i innym, które zgłosiły uwagi i 

propozycje do projektów (P. Andrzej Jasiński) a szczególne słowa podziękowania kieruje pod 

adresem P. Andrzeja Maja, który wspierał ją od strony prawnej.  

 

Materiały. 

Komisja rozpoczęła prace od analizy następujących dokumentów : 

• statutu z roku 2013 (obowiązującego z poprawkami z 2015 r. do dnia dzisiejszego) 

• projektu statutu opracowanego jako propozycja na kongres Sprawozdawczo Wyborczy 

kandydata na Prezesa P. Cezarego Borzęckiego. 

• projektu statutu niepoddanego pod obrady Kongresu Nadzwyczajnego w roku 2015. 

• statutu Światowej Federacji Judo uchwalonego dn. 25.08.2017 roku. 

• Statutów innych PZ sportowych, 

• opinii prawnych wymienionego powyżej P. Andrzeja Maja i Departamentu Prawnego 

Ministerstwa Sportu. 

 

PRACE. 

W minionym okresie Komisja Statutowa pracowała podczas spotkań bezpośrednich (zebrań) 

w siedzibie PZ Judo, lub w trybie elektronicznych spotkań roboczych (bezpośrednio z osobami 

współpracującymi). W ostatnim okresie (2020; 2021) prace Komisji oparte były głównie o video 

spotkania organizowane przez Sekretarza Komisji (P. Jarosława Wołowicza) z wykorzystaniem 

komunikatora skype lub zoom. KS nie dysponowała budżetem na prowadzenie prac i spotkań lub 

pozyskanie opinii prawnych. Niepokój Komisji w trakcie całego okresu budził fakt niskiej frekwencji 

podczas Kongresów Sprawozdawczych, podczas których planowano zatwierdzenia Statutu.  

 

2017 - W roku 2017 Komisja oparła swoje prace na analizie w/w dokumentów. W efekcie 

analizując i opracowując kolejno poszczególne rozdziały Komisja opracowała pierwszą wersję 

statutu „STATUT PZ Judo 2017”. Ze względu jednak na brak możliwości przeprowadzenia 

szczegółowych konsultacji środowiskowych i opinii prawnych nie było możliwości zatwierdzenia 

statutu na Kongresie Sprawozdawczym w czerwcu 2017 roku. Prace trwały nadal i w dniu 8.09.2017 

r. projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Departament Prawny Ministerstwa Sportu. 

„STATUT PZ Judo 2017” został udostępniony Członkom Związku i poddany powszechnej dyskusji. 

Zatwierdzenie STATUTU zaplanowano podczas Kongresu Sprawozdawczego w czerwcu 2018 roku. 



2018 - W marcu 2018 roku do PZ judo dociera oficjalny list Światowej Federacji Judo 

zobowiązujący wszystkie kraje członkowskie do dostosowania swoich przepisów (statutów) do 

regulacji przyjętych w statucie IJF w czasie Kongresu dn. 25.08.2017. W zaistniałej sytuacji Komisja 

rozpoczęła prace nad dostosowaniem przepisów PZ Judo do regulacji statutu IJF. Zostaje 

przetłumaczony statut Światowej Federacji. Rozpoczyna się analiza projektu „STATUT PZ Judo 2017” 

na zgodność z tym dokumentem. W tej sytuacji nie udaje się poddać „Statutu PZ Judo 2017” pod 

głosowanie podczas Kongresu Sprawozdawczego w czerwcu 2018 r.  

2019 - W sytuacji przedłużających się prac nad kolejnym projektem, przedłużających się 

konsultacji prawnych, niemożliwością konsultacji ze środowiskiem, przewidywaną niską frekwencją 

podczas Kongresu zrezygnowano z zatwierdzania statutu w czerwcu  2019 r. (Kongres 

Sprawozdawczy). Prace i konsultacje Komisji trwały nadal a zatwierdzenie statutu planowano 

podczas nadzwyczajnego Kongresu Statutowego.  

2020 – W Polsce ogłoszony zostaje stan pandemii covid-19 a planowany na czerwiec 2020 

roku Kongres Sprawozdawczy, podczas którego ma nastąpić zatwierdzanie statutu zostaje 

odwołany. Prace i konsultacje trwają nadal, opracowana zostaje kolejna wersja -2 „STATUTU PZ 

Judo 2020”. Kongres Sprawozdawczy zostaje przesunięty na wrzesień 2020 r. i na tym Kongresie 

planowane jest zatwierdzenie statutu. W dn. 7.08.2020 r. wersja 2 zostaje ponownie (w celu 

akceptacji) skierowana do Departamentu Prawnego MS.  Skomplikowana sytuacja obostrzeń 

spowodowana pandemią, likwidacja Ministerstwa Sportu są powodem zdjęcia przez Zarząd z 

porządku obrad propozycji głosowania statutu podczas wrześniowego Kongresu. 

2021 – W dn. 26.02.2021 roku PZ Judo otrzymuje opinię DP - MS i po przyjęciu przez KS 

zgłoszonych poprawek, opracowana zostaje wersja nr-3 „STATUTU PZ Judo 2021”, która zostaje 

ogłoszona i poddana dyskusji na stronie internetowej Związku. Konsultacje trwają nadal. W dn. 

22.03 KS podjętą uchwałą  zgłasza do Zarządu wniosek „ o poddanie „STATUTU PZ Judo 2021” pod 

obrady najbliższego Kongresu Sprawozdawczego i ogłoszenie tegoż Kongresu, Kongresem 

Sprawozdawczo Statutowym”. Zarząd rezygnuje jednak z Kongresu Sprawozdawczego w związku z 

planowanym po IO Kongresem Sprawozdawczo Wyborczym.  W zaistniałej sytuacji Komisja zgłasza 

do Zarządu kolejny wniosek „ustanowienia przez Zarządu procedury realizacji uchwały Kongresu 

sprawozdawczo-wyborczego (18.12.2016) dotyczącej zatwierdzenia projektu nowego statutu”. 

 

UCHWAŁA – PROPOZYCJA:  

 Komisja Statutowa rekomenduje Kongresowi Sprawozdawczo Wyborczemu PZ Judo podjęcie 

nw. uchwały w sprawie zmiany statutu PZ Judo zgodnie z § 40 Statutu Związku. 

Uchwała Nr. ……… dn. 29.08.2021 

Kongres Sprawozdawczo Wyborczy w dniu 29.08.2021 r. na mocy niniejszej uchwały podejmuje 

następujące decyzje: 

1. zobowiązuje nowo wybrany Zarząd do zwołania zgodnie z § 26 pkt.3 Statutu, (w terminie do 

2 miesięcy) Nadzwyczajnego Kongresu Statutowego celem zatwierdzenia projektu nowego 

statutu PZ Judo. 

2. przedłuża kadencję dotychczasowej Komisji (wybranej 18.12.2016 r.) do momentu 

zatwierdzenia przez KRS przyjętego przez Kongres Nadzwyczajny Statutu. 

3. upoważnia Komisję Statutową do odwołania w drodze uchwały nieaktywnych Członków 

Komisji i kooptację do składu nowych osób zgodnie z § 32 pkt.1 (zmiany nie mogą być większe 

niż 50% osób z wyboru). 

     Zatwierdzone uchwałą Komisji Statutowej  w  dn. 12.07.2021 r. 

        Przewodniczący Komisji Statutowej 

             Jacek Skubis 


