
 
 

 Uchwała nr 1/II/2021 

Zarządu Polskiego Związku Sumo 

z dnia 19 września 2021 r. 

W sprawie ukonstytuowania się Zarządu, wyboru Wiceprezesów oraz 

przydzielenia członkom Zarządu poszczególnych zadań. 

§1. 

Zarząd postanawia wybrać na Wiceprezesów Zarządu:  

- Mirosław Flak, 

- Władysław Kierdelewicz, 

- Karol Kucharczyk. 

§2. 

Zarząd postanawia przyznać zadania poszczególnym członkom Zarządu: 

- Mirosław Flak – Wiceprezes ds. organizacyjnych, 

- Władysław Kierdelewicz – Wiceprezes ds. przyznawania tytułów i odznaczeń, 

- Karol Kucharczyk – Wiceprezes ds. marketingu, 

- Mirosław Pikierski – członek ds. sportowych, 

- Zbigniew Zamęcki – członek ds. szkoleniowych, 

- Jakub Nowakowski – członek ds. informatyzacji i kontaktu z zawodnikami. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.  

 

  



 
 

Uchwała nr 2/II/2021 

Zarządu Polskiego Związku Sumo 

z dnia 19 września 2021 r. 

w sprawie nadania  Dariuszowi Rozumowi tytułu „Prezesa Honorowego” 

§1. 

Zarząd Polskiego Związku Sumo na działając na podstawie §14 ust. 2 w zw. z §14 

ust. 3 Statutu Polskiego Związku Sumo postanawia zawnioskować do Krajowego 

Zjazdu Delegatów o nadanie Dariuszowi Rozumowi tytułu „Prezesa Honorowego”. 

§2. 

Zarząd Polskiego Związku Sumo postanawia powierzyć wykonanie uchwały 

Prezesowi Zarządu. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.  

 

  



 
 

Uchwała nr 3/II/2021 

Zarządu Polskiego Związku Sumo 

z dnia 19 września 2021 r. 

W sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej. 

§1. 

Zarząd Polskiego Związku Sumo na działając na podstawie §14 ust. 2 w zw. z §14 

ust. 3 Statutu Polskiego Związku Sumo postanawia wybrać do składu Komisji 

Dyscyplinarno-Arbitrażowej pięć osób: 

1. Ryszarda Szpakiewicza jako  Przewodniczącego, 

2. Eugeniusz Klimczaka jako Zastępcę Przewodniczącego, 

3. Adriana Borysa jako sekretarza, (prawnik), 

4. Krzysztofa Rakowieckiego jako członka, (prawnik), 

5. Macieja Sarnę jako członka, (prawnik). 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.  

 

  



 
 

Uchwała nr 4/II/2021 

Zarządu Polskiego Związku Sumo 

z dnia 19 września 2021 r. 

W sprawie wyboru członków Rady Zawodniczej. 

§1. 

Zarząd Polskiego Związku Sumo na działając na podstawie §14 ust. 2 w zw. z §14 

ust. 3 Statutu Polskiego Związku Sumo postanawia wybrać do składu Rady 

Zawodniczej cztery osoby: 

1. Jakuba Nowakowskiego jako  Przewodniczącego, 

2. Aleksandrę Grygiel jako Zastępcę Przewodniczącego, 

3. Zuzannę Krystek jako członka,  

4. Patryka Sworę jako członka. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie, przy czym członek Zarządu – Jakub 

Nowakowski wyłączył się od głosowania. 

 

 

 

 

  



 
 

Uchwała nr 5/II/2021 

Zarządu Polskiego Związku Sumo 

z dnia 19 września 2021 r. 

W sprawie wyboru Sekretarza Generalnego. 

§1. 

Zarząd Polskiego Związku Sumo na działając na podstawie §14 ust. 2 w zw. z §14 

ust. 3 Statutu Polskiego Związku Sumo postanawia wybrać Dariusza Rozuma na 

Sekretarza Generalnego. 

§2. 

Zarząd Polskiego Związku Sumo postanawia, że Sekretarz Generalny z związku z 

pełnioną funkcją nie będzie pobierać wynagrodzenia.  

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie, przy czym członek Zarządu – Kewin Rozum 

wyłączył się od głosowania. 

  



 
 

Uchwała nr 6/II/2021 

Zarządu Polskiego Związku Sumo 

z dnia 19 września 2021 r. 

W sprawie wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego. 

§1. 

Zarząd Polskiego Związku Sumo na działając na podstawie §14 ust. 2 w zw. z §14 

ust. 3 Statutu Polskiego Związku Sumo postanawia wybrać Mateusza 

Niedźwieckiego na Rzecznika Dyscyplinarnego. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 

 

  



 
 

Uchwała nr 7/II/2021 

Zarządu Polskiego Związku Sumo 

z dnia 19 września 2021 r. 

W sprawie przyjęcia rezygnacji Kewina Rozuma z pełnienia funkcji Koordynatora 

ds. walki z dopingiem oraz z korupcją w sporcie (Koordynatora ds. uczciwości w 

sporcie). 

§1. 

Zarząd Polskiego Związku Sumo na działając na podstawie §14 ust. 2 w zw. z §14 

ust. 3 Statutu Polskiego Związku Sumo postanawia przyjąć rezygnację Kewina 

Rozuma z pełnienia funkcji Koordynatora ds. walki z dopingiem oraz z korupcją w 

sporcie (Koordynatora ds. uczciwości w sporcie). 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie, przy czym członek Zarządu – Kewin Rozum 

wyłączył się od głosowania. 

 

  



 
 

Uchwała nr 8/II/2021 

Zarządu Polskiego Związku Sumo 

z dnia 19 września 2021 r. 

W sprawie wyboru Koordynatora ds. walki z dopingiem oraz z korupcją w sporcie 

(Koordynatora ds. uczciwości w sporcie). 

§1. 

Zarząd Polskiego Związku Sumo na działając na podstawie §14 ust. 2 w zw. z §14 

ust. 3 Statutu Polskiego Związku Sumo postanawia wybrać Dariusza Rozuma na 

Koordynatora ds. uczciwości w sporcie. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie, przy czym członek Zarządu – Kewin Rozum 

wyłączył się od głosowania. 

 

  



 
 

Uchwała nr 9/II/2021 

Zarządu Polskiego Związku Sumo 

z dnia 19 września 2021 r. 

W sprawie przyjęcia rezygnacji Mirosława Flaka z pełnienia funkcji Trenera 

Kadry Kadetów i Młodzików. 

§1. 

Zarząd Polskiego Związku Sumo na działając na podstawie §14 ust. 2 w zw. z §14 

ust. 3 Statutu Polskiego Związku Sumo postanawia przyjąć rezygnację Mirosława 

Flaka z pełnienia funkcji Trenera Kadry Kadetów i Młodzików. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie, przy czym członek Zarządu – Mirosław Flak 

wyłączył się od głosowania. 

 


