
12.01.2022  r. 

 

Informacje dotyczące licencji w 2022 roku. 
 
Polski Związek Judo informuje, że w 2022 roku obowiązują opłaty: 

 

Rodzaj opłaty Kwota Termin Po terminie 

Składka członkowska 100 zł 31.01.2022 r. - 

Licencja klubowa 500 zł 31.03.2022 r. 750 zł 

Licencja klubowa na 3 lata 1440 zł 31.03.2022 r. - 

Licencja zawodnicza: 

Senior (od rocznika 1999) 

Młodzież (1.01.2000 – 31.12.2001) 

Junior (1.01.2002 – 31.12.2004) 

Junior Mł. (1.01.2005 – 31.12.2006) 

Młodzik (1.01.2007 – 31.12.2008) 

Dzieci (do rocznika 2009) 

 

100 zł 

100 zł 

100 zł 

60 zł 

60 zł 

30 zł 

 

 

 

bezterminowe 

 

 

 

 

 

 

Licencja trenerska 100 zł 31.03.2022 r. 150 zł 

Licencja trenerska na 3 lata 270 zł 31.03.2022 r. - 

Licencja sędziowska 100 zł lub 60 zł 31.03.2022 r. 150 zł 

Licencja sędziowska na 3 lata 270 zł 31.03.2022 r. - 

Wypożyczenie zawodnika 

licencja "L" 

50 EURO Za pierwszą osobę – wg średniego kursu 

waluty NBP (w zaokrągleniu do 50 zł) 

20 EURO Za każdą kolejną osobę – wg średniego kursu 

waluty NBP (w zaokrągleniu do 50 zł) 

Licencja „M” 300 USD Licencja zawodnicza międzynarodowa 

Spóźnione zgłoszenie do 

zawodów 

Podwójna opłata 

startowa 

Zawody indywidualne (podwójna opłata 

startowa za każdego zawodnika) 

300 zł Zawody drużynowe 

Zmiana barw klubowych 200 zł Opłata transferowa wnoszona do PZ Judo 

Karta IJF 57 EURO W tym oplata manipulacyjna (bankowa, 

transport) 

 

Przypominamy, że zgodnie z par. 17 pkt 1 ust. 5 Statutu Związku członkowie winni 

regularnie opłacać składkę członkowską do dnia 31 stycznia każdego roku.  
Zgodnie z par. 12 Regulaminu PZ Judo w zawodach mogą brać udział zawodnicy, którzy 

posiadają licencję PZ Judo i zostaną zgłoszeni przez klub, który ma wykupioną licencję 

klubową. 

W przypadku gdy klub nie ma wykupionej licencji na dany rok, zawodnicy nie zostaną 

dopuszczeni do zawodów.  
 

1. Koszt licencji klubowej upoważniającej kluby do udziału w zawodach sportowych w 2022 

r. wynosi 500 zł (licencja 3-letnia 1440 zł). Opłata za licencję klubową wynosi 500 zł do dnia 

31.03.2022 r., po tym terminie opłata wynosi 750 zł. Wniosek o przedłużenie licencji 

klubowej (potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: licencje@pzjudo.pl 

Przypominamy jednocześnie o konieczności opłacenia składki członkowskiej za bieżący rok, 

w wysokości 100 zł zgodnie ze statutem PZ Judo do dnia 31.01.2022 r. 
 
Dokonanie w/w opłat warunkuje wydanie licencji zawodniczych uprawniających do 

udziału w zawodach na terenie kraju w 2022 r.  

mailto:licencje@pzjudo.pl


2. Polski Związek Judo zawiadamia, że rejestracji zawodników na rok 2022 należy 

dokonywać w internetowym systemie rejestracji zawodników na stronie www.pzjudo.pl. 
 
W przypadku braku dostępu do systemu /login i hasło/ prosimy przysłać do biura Związku 

pisemny wniosek podpisany przez osobę upoważnioną w klubie o podanie loginu i hasła do 

systemu rejestracji zawodników. 

 

Pełna instrukcja obsługi systemu znajduje się na stronie internetowej. 

 

a/ Po wpisaniu w bazie internetowej pełnych danych zawodników oraz „wklejeniu” zdjęć należy 

przesłać do biura PZ Judo pozostałą n/w dokumentację wymaganą do rejestracji: 

 

- wniosek 

 

- dowód dokonania opłat /składka roczna, licencja klubowa, opłata za licencje 

zawodnicze/ na konto PZ Judo 

 

W przypadku zawodników niepełnoletnich dodatkowo: 

 

- zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na amatorskie uprawianie judo /zgodnie z 

zamieszczonym wzorem. 

 

Po dostarczeniu wszystkich dokumentów licencje zostaną aktywowane a zawodnicy 

uzyskują prawo startu w zawodach 

 

b/ Aby przedłużyć ważność licencji w systemie internetowym należy zaznaczyć nazwiska 

zawodników/czek w bazie danych zgodnie z instrukcją opisaną w systemie oraz dosłać do PZ 

Judo potwierdzenie dokonanych opłat oraz listę zawodników/czek (adres e-mail: 

licencje@pzjudo.pl). 

 

W przypadku braku dostępu do Internetu można dokonać rejestracji po złożeniu n/w 

dokumentacji w biurze PZ Judo. 

 

Wniosek o przedłużenie ważności licencji zawodnika zarejestrowanego w PZ Judo winien 

zawierać: 

 

- wykaz zawodników /imię i nazwisko, nr licencji/ 

 

- dowód opłat /ostemplowana kserokopia przelewu: składka roczna, licencja klubowa, 

 

opłata za licencje zawodnicze/ na konto PZ Judo, nr konta Wnioski o rejestrację zawodników po 

raz pierwszy muszą zawierać n/w dokumentację: 

 

- Pismo – wniosek o wydanie licencji zawierające informacje w/g poniższego wzoru 

 

- zdjęcie legitymacyjne 1 szt. 

 

- dowód dokonania opłat /składka roczna, licencja klubowa, opłata za licencje 

zawodnicze/na konto PZ Judo 

 

W przypadku zawodników niepełnoletnich dodatkowo: 

 

- zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na amatorskie uprawianie judo zgodnie z 

poniższym wzorem 

 



Wszelkie dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone przez 

przedstawiciela klubu za zgodność z oryginałem. 

 

Wnioski w sprawie licencji muszą wpłynąć do PZ Judo na 7 dni przed zawodami /decyduje data 

wpłynięcia do biura PZ Judo/, których dotyczą licencje. Po przekroczeniu tego terminu 

zawodnicy nie zostaną zweryfikowani do zawodów. 

 

Prosimy o przesyłanie wniosków kompletnych. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 

Na dokonanych przelewach dotyczących opłat licencyjnych prosimy o wyszczególnienie pozycji 

jakich opłaty dotyczą /składka roczna, licencja klubowa, ilość licencji zawodniczych, rodzaj 

licencji, imienny wykaz zawodników/czek/. 

 

 

Za dokonane wpłaty za składkę roczną, licencję klubową i licencje zawodnicze PZ Judo wystawi 

rachunek na prośbę zainteresowanego (adres e-mail: ksiegowosc@pzjudo.pl). 

 

Licencje klubowe wydawane są na podstawie złożonego pisemnego wniosku zawierającego 

pełną nazwę klubu i potwierdzenia opłaty. Koszt licencji na rok 500 zł (750 zł po 31.03.2022 r.). 

Koszt licencji 3-letniej 1440 zł. 

 

Licencje trenerskie wydawane są na podstawie złożonego wniosku z załączonym 

potwierdzeniem dokonania opłaty na 2022 rok oraz wymaganą do aktualizacji dokumentacją. 

 

 

Koszt licencji trenerskiej na 1 rok: 

 

Trener – 100 zł (150 zł po 31.03.2022 r.). 

 

Koszt licencji trenerskiej na 3 lata: 270 zł. 

 

 

 

Licencje sędziowskie wydawane są na okres 1 roku na podstawie złożonego wniosku o wydanie 

lub przedłużenie licencji na rok bieżący i potwierdzenia opłaty. Do wniosku o wydanie licencji 

należy dołączyć zdjęcie legitymacyjne 1 szt. 

 

Koszt licencji sędziowskiej na 1 rok - 100 zł lub 60 zł (150 zł po 31.03.2022 r.). 

Koszt licencji sędziowskiej na 3 lata - 270 zł 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               

 

 

 

                       …………………………………………………………….. 
 

 

 

 

   

                                                        

OŚWIADCZENIE * 

        Imię i nazwisko opiekunów 

     …………………………......... 

 …………………………………… 

            Adres zamieszkania 

…………………………………….. 

 

My niżej podpisani rodzice/opiekunowie prawni 
……………………………………………………….. 
                                                                                     (imię i nazwisko zawodnika/zawodniczki) 
 
wyrażamy zgodę na amatorskie uprawianie judo oraz wyrobienie licencji zawodniczej w 
klubie………………………….. 
 
                                                                                                       
 

…………………………………………………….………………………… 
                                                                               Podpis ojca i matki lub opiekuna prawnego 

 
 

 
………………………………………………. 

                                        /miejscowość i data/ 

* dotyczy zawodników niepełnoletnich 

 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

PESEL  

Miejsce urodzenia  

Aktualny adres zamieszkania  

Stopień judo i data uzyskania /dzień, miesiąc, rok/ 

(zgodnie z rejestrem PZ Judo) 
 

Data rozp.treningu judo /dzień, miesiąc, rok/  

/miejscowość, data/ 

WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI ZAWODNICZEJ KRAJOWEJ 

/nazwa klubu/ 

zwraca się z prośbą o wydanie licencji zawodniczej krajowej dla n/w zawodnika/zawodniczki na rok ……: 

/pieczęć klubu/ /pieczątka i podpis osoby reprezentującej klub/ 


