
POLSKI ZWIĄZEK JUDO 
POLISH JUDO ASSOCIATION 

ul. Macedońska 14, 02-761 Warszawa., tel. 530 546 520, email: pzjudo@pzjudo.pl 

 

KONTO: 89 1090 2011 0000 0001 3384 2107 - SANTANDERKRS: 0000117383, NIP: 1130409260, REGON: 000866461 

  

W dniu 13 lutego 2021 r. odbył się kurs weryfikacyjny dla sędziów judo szkolenia 

centralnego. 

Z uwagi na brak możliwości zorganizowania spotkania stacjonarnego, spotkanie odbyło się w 

Internecie. Jako platformę wybrano MS Teams.  

Warunkiem koniecznym weryfikacji na 2021 rok jest złożenie podpisanego wniosku o licencję 

sędziowską wraz dowodem opłaty za licencję sędziego. 

Rejestracja na kurs była przeprowadzona poprzez specjalną aplikację i nie była możliwa bez 

dołączenia ww. dokumentów. 

W kursie uczestniczyło 74 sędziów szkolenia centralnego i 2 sędziów reprezentujących 

Okręgowe Związku Judo.  Zaproszeni goście: Prezes PZJudo, Jacek Zawadka, Wiceprezes 

PZJudo Cezary Borzęcki oraz Adrianna Dadci - Smoliniec, Koordynator zespołu d/s Sportu 

Osób z Niepełnosprawnościami Polskiego Związku Judo. 

Kurs poprowadzili: Krystyna Macioszczyk, Paweł Maslej, Robert Taraszkiewicz. 

Za stronę techniczną, przygotowanie aplikacji i moderację zebrania odpowiadał Sebastian 

Skorulski z zespołem (P.Radgowski, P.Radgowski). Strona techniczna i organizacyjna 

spotkania stała na bardzo wysokim poziomie. 

Program kursu: 

1. Podsumowanie weryfikacji sędziów na 2021 r (na podstawie dokumentów cyfrowych) 

Na podstawie dokumentów elektronicznych weryfikację sędziowską na poziomie centralnym 

na rok 2021 uzyskało 78 sędziów, w tym: 

 

• IJF International: 5 os. 

• IJF Continental: 12 os. 

• Związkowych: 39 os. 

• Regionalnych: 14 os. 

• Okręgowych: 8 os. 

W podziale na województwa: 
 

• dolnośląskie: 5 os. 

• lubelskie: 4 os. 

• łódzkie: 10 os. 

• małopolskie: 9 os. 

mailto:pzjudo@pzjudo.pl


POLSKI ZWIĄZEK JUDO 
POLISH JUDO ASSOCIATION 

ul. Macedońska 14, 02-761 Warszawa., tel. 530 546 520, email: pzjudo@pzjudo.pl 

 

KONTO: 89 1090 2011 0000 0001 3384 2107 - SANTANDERKRS: 0000117383, NIP: 1130409260, REGON: 000866461 

• mazowieckie: 14 os. 

• opolskie: 3 os. 

• podlaskie: 6 os. 

• pomorskie: 9 os. 

• śląskie: 9 os. 

• świętokrzyskie: 4 os. 

• warmińsko-mazurskie: 1 os. 

• wielkopolskie: 3 os. 

• zachodniopomorskie: 1 os. 

 

Szczegółowa lista zweryfikowanych sędziów stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 

Województwa lubuskie, kujawsko-pomorskie oraz podkarpackie na chwilę obecną nie 

posiadają swoich przedstawicieli wśród sędziów szkolenia centralnego. Jako Kolegium 

Sędziów Polskiego Związku Judo, zachęcamy te okręgi do współpracy i oferujemy pomóc w 

przygotowaniu ścieżki sędziowskiej, która umożliwi włączenie tych województw do szkolenia 

centralnego. 

 

2. Zasady powoływania na zawody krajowe i zagraniczne 

Krystyna Macioszczyk przedstawiła zasady tworzenia obsady sędziowskiej na zawody. 

Podstawa powołania jest osobista deklaracja każdego z sędziów w tzw. arkuszu dostępności. 

Sebastian Skorulski wyjaśnił techniczne aspekty korzystania z arkusza dostępności. 

 

3. Przypomnienie aktualnych przepisów walki judo , analiza wybranych przypadków 

Krystyna Macioszczyk przedstawiła 40 wybranych sytuacji w walce judo, które poddano 

analizie i dyskusji. Na koniec każdego przypadku podano obowiązującą ocenę Komisji 

Sędziowskiej EJU. 

 

4. Sędziowanie Judo dla niepełnosprawnych 

Adrianna Dadci – Smolinie opowiedziała o zadaniach i planach nowo powołanej Komisji. 

Marek Tytonik opowiedział o praktycznej stronie pracy sędziego dla osób 

niepełnosprawnych. Krystyna Macioszczyk powiedziała o tworzeniu szerokiej grupy sędziów 

dla osób niepełnosprawnych i wezwała sędziów do zgłaszania się. 
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5. Sprawozdanie Głównej Komisji Sędziowskiej 

W związku z pandemią i bardzo niewielką liczba zawodów w 2020 roku także niewielka 

aktywność dotyczyła pracy GKS. Zostały zaopiniowane kandydatury na egzaminy na wyższe 

stopnie DAN. Wskazano konieczność dalszej pracy nad ujednoliceniem systemu rozliczania 

udziału w sędziów w zawodach judo - stosowny projekt GKS przekazał w latach poprzednich. 

Wskazano także na nadal nierozwiązana kwestie ubezpieczenia sędziów zarówno w zakresie 

OC jak i NNW. GKS zwraca się z prośba o podjęcie przez PZ Judo negocjacji w tym zakresie z 

towarzystwami ubezpieczeniowymi. GKS z żalem pożegnała jednego ze swoich członków Ś.P. 

Jerzego Żmudzińskiego, który zmarł w 2020 roku. Pojawiły się także propozycje działań na 

2021 rok: nowa platforma komunikacji, stworzenie projektu regulaminu uzyskiwania 

honorowego tytułu sędziego międzynarodowego oraz przynajmniej częściowego 

ujednolicenia strojów sędziowskich np. krawatem PZ Judo. 

 

6. Komisja DAN, egzaminy na wyższe stopnie DAN, kursy itd. 

Przedstawiono zebranym zasady i wymagania dotyczące stopni Dan, na poszczególne stopnie 

sędziowskie. 

Zapoznano z możliwościami przystąpienia do egzaminów na wyższy stopień Dan / skład 

Głównej Komisji Dan, Regionalnych Komisji Dan, wymogi na poszczególne stopnie Dan. 

Zapoznano z mniej znanymi formami Kata / Yu No Kata, Kodokan Goshi Jutsu, Kime No Kata/ 

 

Z poważaniem 

W imieniu Kolegium Sędziów 

 

Krystyna Macioszczyk 

Dyrektor Sędziów Polskiego Związku Judo 
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