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L.Dz.16311202I Warszawa, 22.07.2021

ZAWIADOMIENIE

Zarzqd Polskiego Zwiqzku ludo dzialajEc na podstawie $28 pkt. 7 Statutu zawiadamia,2e

w dniu 29.08.202I roku w Warszawie w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ul. Wybrzehe

Gdyriskie 4, 01-531 Warszawa o godzinie 10.30 w I terminie oraz ewentualnie o godzinie 11.00 w II

terminie odbgdzie sig Sprawozdawczo - Wyborczy Kongres Polskiego Zwi2zkuJudo.

Propozycje i uwagi do proponowanego porzqdku obrad moima zgNaszad do dnia 09.08.2021

roku.

Sprawozdanie z dziaNalnofici Zarzqdu w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020, Sprawozdanie

z dzialalnofici Zarzqdu w okresie 16.12.2016 - 29.08.2027 oraz sprawozdanie finansowe Zviqzku

zostanq zarnieszczone na stronie internetowej PZ Judo w terminie okreSlonym

w $25 Statutu tj.13.08.2021r.

Zasady organizacji Kongresu PZ Judo:

I. W Kongresie mog4 wzi4(, udzial:

1) z glosem stanowi4cym - delegaci czlonk6w nvyczajnychZwiqzku, powolani zgodnie

z przepisami wewngtrznymi os6b prawnych bgd4cych czlonkami rwyczajnymi Zwiqzku,

z uwzglgdnieniem nastgpujqcych zasad:

- zgodnie z $ 37 ust. 1 i 2 Statutu PZ Judokuzdy czlonek zwyczajny otrzymuje jeden mandat

p o dstawowy i moZe by 6 r epr ezentowany v,ryNqc znie pr zez j e dneg o del e g ata,

- zgodnie z $ 37 ust. 3 Statutu PZ Judo klubowi sportowemu za ka2d4 osobg posiadaj4c4

aktualn4 klasg sportow4 mistrzowsk4 migdzynarodow4 przysluguje jeden dodatkowy mandat.

2) z glosem doradc4.m:

- czNonkowie honorowi,

- przedstawicielecztronk6wwspieraj4cych,

- zaproszeni goScie.
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II Zgloszenie delegata (delegat6w) do udzialu w Kongresie Sprawozdilwczo

Wyborczym PZ Judo prosimy przesla6 w terminie do dnia 20.08.2021 r. do siedziby PZ Judo na

druku zgloszenia (wg. zaNqczonego wzoru) wraz z nastgpuj4cymi zaNqcznikami:

1) - wypis (wyci4g) z ewidencji uczniowskich klub6w sportolvych i klub6w sportowych

dziataj4cych w formie stowarzyszenia, kt6rych statuty nie przewiduj4 prowadzenia

dzialalnoSci gospodarczej (kt6rych ewidencje s4 prowadzone przez wlaSciwych starost6w

powiat6iv) nie straszy niz 3 miesi4ce przed dat4 Kongresu. TJznaje siE r6wnte2 za

dopuszczalny wyci4g (wypis) starszy anizeli trzy miesi4ce w przypadku, gdy dane tam

ujawnione nie ulegly zmianie od ostatniej aktualizacji do dnia Kongresu.

2) - w przypadku innych form prawnych r,rryci4g (lub pobrany samodzielnie vvydruk

komputerowy) z Krajowego rejestru S4dowego nie straszy niz 3 miesi qce na dziefi zloaenia.

Zgloszenia delegata (delegat6w) wraz z v,rymaganymi zalqcznikarri

i KWESTIONARIUSZEM SANITARNYM moima przeslal pocilq elektroniczn4 na adres mail:

nziudo@pziudo.pl (skany), lub poczt4 na adres Zwi4zkv, ul. Macedoriska 14, 02 - 761Warczawa

listem poleconym Iub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Delegaci sq zobotirqzani do posiadania oryginal6w ww. dokument6w (zgNoszenia wraz

z zaNEcznikani) w dniu Kongresu, pod rygorem niedopuszczeniem delegata do udzialu w Kongresie

PZ Judo. Delegaci powinni posiadai przy sobie dokument toZsamodci (do okazania).

Nastgpuj 4ce dokumenty stanowi4 zal4czniki do niniej szego zawiadomienia:

1) Uchwala ZarzqduPZ Judo z dnra 01.07 .2021 r.

2) wz6r druku zgloszenia delegata (do pobrania r6wnie2 ze strony www.pzjudo.pl)

3) kwestionariusz sanitarny (do pobrania r6wnie2 ze strony www.pzjudo.pl)

IV. Osob4 koordynuj4cr! w biurze PZJudo sprawy Kongresu jest pani Karolina Lebioda, tel.

530 546 520;22 646 39 20, e-mail: pzjudo@fzjudo.pl

IIr.
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