
 

 

PROTOKÓŁ Z OBRAD SPRAWOZDAWCZEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POLSKIEGO 

ZWIĄZKU SUMO 

29 czerwca 2019 r., 9 sierpnia 2019 r., ZAMOŚĆ - KROTOSZYN 

 

Obrady Zjazdu otworzył i powitał zgromadzonych delegatów Prezes Polskiego Związku Sumo 

Pan Dariusz Rozum, który to następnie wyznaczył 3 osoby (Marek Konieczny, Ryszard Radliński, 

Krzysztof Boryc) do liczenia głosów do momentu wyboru członków Komisji Mandatowo – 

Skrutacyjnej. Po wyznaczeniu wyżej wymienionych Prezes PZSumo zaproponował do prezydium 

Zjazdu dwie osoby – Pana Kewina Rozum na przewodniczącego i Panią Magdalenę Kowalską na 

sekretarza. Oboje wyrazili zgodę na kandydowanie wobec czego zarządzono głosowanie.  

Uchwała nr 1/2019 

Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów PZSumo 

z dnia 29 czerwca 2019 r. 

W sprawie wyboru Prezydium Zjazdu 

§1. 

Na członków Prezydium Zjazdu postanawia się wybrać: Kewina Rozuma w roli przewodniczącego i 

Magdalenę Kowalską w funkcji sekretarza. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie, 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.  

 

Kolejnym punktem było uchwalenie Regulaminu Obrad Zjazdu:  

Uchwała nr 2/2019 



Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów PZSumo 

z dnia 29 czerwca 2019 r. 

W sprawie ustalenia Regulaminu Obrad 

§1. 

Uchwala się regulamin obrad Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu PZSumo. 

Regulamin stanowi załącznik do protokołu. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Głosowanie było jednomyślne: 22 osoby za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

 

Następnie delegaci przyjęli porządek obrad Zjazdu: 

 

Uchwała nr 3/2019 

Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów PZSumo 

z dnia 29 czerwca 2019 r. 

W sprawie uchwalenia porządku obrad Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów PZSumo 

§1 

Ustala się porządek obrad Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów PZSumo. 

Porządek obrad stanowi załącznik do protokołu. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Głosowanie było jednomyślne: 20 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (przy 20 osobach 

obecnych na sali obrad podczas głosowania).  

 

 

Kolejnym punktem obrad było wybranie członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.  

Uchwała nr 4/2019 



Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów PZSumo 

z dnia 29 czerwca 2019 r. 

W sprawie wyboru członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej 

§1. 

Wybiera się do składu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej trzy osoby – Andrzeja Jedynaka, Mirosława 

Pikierskiego i Dariusza Fabianowskiego. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Głosowanie w sprawie powyższej uchwały przebiegło jednomyślnie. 22 osoby głosowały za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.  

A następnie przystąpiono do wyłonienia członków Komisji Regulaminowej oraz Uchwał i Wniosków  

 

Uchwała nr 5/2019 

Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów PZSumo 

z dnia 29 czerwca 2019 r. 

W sprawie wyboru członków Komisji Regulaminowej oraz Uchwał i Wniosków 

§1. 

Wybiera się do składu Komisji Regulaminowej oraz Uchwał i Wniosków trzy osoby – Jakuba 

Nowakowskiego, Władysława Kierdelewicza oraz Monikę Sowę. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Głosowanie w sprawie powyższej uchwały przebiegło jednomyślnie. 21 osób głosowało za, 0 przeciw, 

0 wstrzymujących się (podczas głosowania na sali obrad obecnych było 21 osób).  

W kolejnym punkcie Komisja Mandatowo – Skrutacyjna przedstawiła sprawozdanie. Na 102 

delegatów uprawnionych do głosowania obecnych było 22, co dało 21,6% uprawnionych i oznaczało, 

że obrady w II terminie są prawomocne.  

Delegaci wysłuchali sprawozdania Zarządu Polskiego Związku Sumo z działalności Związku w okresie 

01.01.2018 – 31.12.2018 r., które wygłosił Prezes PZSumo – Pan Dariusz Rozum, a później 

sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Sumo przedstawił jej przewodniczący – Pan 



Aleksander Wolski. Po czym przyszedł czas na dyskusję nad sprawozdaniami. W kolejnym punkcie 

zebrani przystąpili do głosowania uchwały ws. przyjęcia sprawozdania Zarządu PZSumo z działalności 

Związku za rok 2018.  

 

Uchwała nr 6/2019 

Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów PZSumo 

z dnia 29 czerwca 2019 r. 

W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu PZSumo z działalności Związku za rok 2018 

(w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018) 

§1. 

Postanawia się przyjąć sprawozdanie Zarządu PZSumo z działalności Związku za 2018 rok. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Głosowanie przebiegło następująco:  

Za – 22 delegatów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0   

Po przyjęciu powyższej uchwały delegaci podjęli decyzję o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej: 

 

Uchwała nr 7/2019 

Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów PZSumo 

z dnia 29 czerwca 2019 r. 

W sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok z wyłączeniem sprawozdania z 

badania dokonanego przez biegłego rewidenta 

§1. 

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyłączeniem sprawozdania z badania dokonanego 

przez biegłego rewidenta za 2018 rok. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Głosowanie: 



22 –  Za 

0 – Przeciw 

0 – Wstrzymujących się 

Następnie Przewodniczący  Zjazdu przedstawił sytuację wymagającą odroczenia dalszych obrad 

zjazdu. Na podstawie otrzymanych informacji delegaci jednomyślnie zdecydowali o odroczeniu obrad 

do 09 sierpnia 2019 r. , na miejsce zjazdu wybierając Krotoszyn.  

 

Po wznowieniu obrad – 09 sierpnia 2019 r. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna dokonała stosownych 

wyliczeń, a następnie odczytała protokół, zgodnie z którym na 102 delegat ów uprawnionych w 

Zjeździe brało udział 16, co dało 15,68% i oznaczało, że obrady są prawomocne w II terminie. 

Następnie Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Piotr Feczko odczytał uchwałę Komisji 

Rewizyjnej, po czym Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie nad uchwałą  sprawie przyjęcia 

sprawozdania finansowego PZSumo za rok 2018 zbadanego przez biegłego rewidenta.  

Uchwała nr 8/2019 

Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów PZSumo 

z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego PZSumo za 2018 rok zbadanego przez biegłego 

rewidenta 

§1. 

Postanawia się przyjąć sprawozdanie finansowe PZSumo za rok 2018 zbadane przez biegłego 

rewidenta.   

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie: 

16 – Za 

0 – Przeciw 

0 – Wstrzymujących się. 

Po zakończeniu głosowania protokół ze swoich prac odczytała Komisja Uchwał i Wniosków. Zgodnie z 

protokołem zostały złożone dwa wnioski – oba przez Pana Aleksandra Wolskiego, reprezentującego 

Komisję Rewizyjną. Pierwszy dotyczył zmian w systemie rozstawiania zawodników na imprezach 

mistrzowskich. Po przeprowadzeniu dyskusji delegaci zdecydowali jednomyślnie o odrzuceniu wyżej 

przytoczonego wniosku. Za przyjęciem wniosku: 0 głosów, Przeciw – 16 głosów, Wstrzymujących się – 

0 głosów.  



Drugi wniosek dotyczył powołania Komisji Sportowej do opracowania nowego Regulaminu 

Sportowego. Po dyskusji delegaci zdecydowali o odrzuceniu wniosku stosunkiem głosów: Za – 0 

głosów, Przeciw: 15 głosów, Wstrzymujących się: 1 głos.  

Następnie w punkcie „Wolne głosy” delegaci dyskutowali o bieżących sprawach Związku. Po 

zakończeniu dyskusji i wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący zamknął obrady.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


