
REGULAMIN KOMISJI NADAWANIA STOPNI DAN POLSKIEJ UNII KARATE 
przyjęty Uchwałą Zarządu Polskiej Unii Karate z dnia 02.03.2021 nr 47 ze zmianą na 
podstawie Uchwały Zarządu nr 124 z dnia 03.11.2022r. nr 136 z dnia 29.12.2022r. 

 
 

I. Komisja. 

1. Zarząd Polskiej Unii Karate powołuje Komisję DAN. 

2. W skład komisji wchodzą 3 osoby, w tym dwie wskazane przez Zarząd Polskiej Unii 

Karate i jedna z rekomendacji Rady Trenerów. 

3. Zmiana członka komisji może nastąpić w każdym czasie, odpowiednio na podstawie 

decyzji Zarządu lub Rady Trenerów. 

4. Do zadań Komisji DAN należy: 

a. weryfikacja stopni DAN w ramach Polskiej Unii Karate; 

b.  nadzór nad procesem organizacji i przeprowadzania egzaminów; 

c. opiniowanie wniosków o nadanie stopnia DAN w szczególnych przypadkach; 

d. przygotowanie propozycji wymagań egzaminacyjnych na stopnie DAN 

 

II. Dwie ścieżki uzyskania stopnia DAN: 

Stopień DAN można uzyskać w drodze: 

1. egzaminu przed komisją egzaminacyjną; 

2. w szczególnych przypadkach na wniosek zarządu, sztabu szkoleniowego lub Rady 

Trenerów (np. w związku z uzyskanym wybitnym wynikiem sportowym lub 

wkładem w rozwój organizacji, etc.; dotyczy zarówno zawodników jak i trenerów). 

 

III. Organizator egzaminu.  

Egzamin na stopnie mistrzowskie DAN może zorganizować: 

1. Polska Unia Karate; 

2. każdy klub członkowski Polskiej Unii Karate. 

 

IV. Wytyczne do organizacja egzaminu. 

1. Do organizatora należy:  

a. uzgodnienie z Komisją DAN składu komisji egzaminacyjnej, w której skład mogą 

wchodzić jedynie: 

▪ osoby posiadające stopnie DAN zweryfikowane przez Polską Unię 

Karate, odpowiednio: 

 egzamin na I lub II DAN / egzaminator - minimum IV DAN; 

 egzamin na III DAN / egzaminator – minimum V DAN; 

 egzamin na IV DAN / egzaminator – minimum V i VI DAN; 

 egzamin na V DAN / egzaminator – minimum VI DAN; 



▪ osoby nie objęte postępowaniem dyscyplinarnym, prowadzonym przez 

Polską Unię Karate;  

▪ ogólnie przyjęte autorytety w dziedzinie karate. 

b. przygotowanie i uzgodnienie z Komisją Dan wymagań egzaminacyjnych;  

c. uzgodnienie terminu i miejsca egzaminu przynajmniej z jednomiesięcznym 

wyprzedzeniem; 

2. skład komisji egzaminacyjnej musi być co najmniej dwuosobowy, przy czym zawsze 

wymagana jest obecność dwóch osób posiadających stopnie DAN zweryfikowane 

przez Polską Unię Karate; 

3. komisja egzaminacyjna może przeprowadzać jedynie egzaminy na stopnie niższe 

niż posiadane przez członków komisji. 

4. egzamin może być przeprowadzany według wymagań organizatora uzgodnionych 

z komisją DAN lub na wniosek organizatora według wymagań przygotowanych 

przez komisję DAN. 

5. w terminie 7 dni od przeprowadzenia egzaminu, organizator jest zobowiązany 

przekazać do Komisji DAN imienną listę osób zdających egzamin wraz z 

następującymi informacjami: 

a. jakiego stopnia dotyczył egzamin; 

b. z jakim wynikiem ukończono egzamin; 

c. data i miejsce urodzenia; 

d. przynależność klubowa; 

 

V. Opłaty za egzamin: 

1. Wysokość opłaty za egzamin wynosi 500 zł od każdego zdającego (opłata 

uwzględnia wydanie certyfikatu DAN PUK), w tym 200 zł dla organizatora 

egzaminu; 

2. Organizator zapłaci do PUK opłatę za egzamin (uwzględniając potrącenie części 

przewidzianej dla organizatora) w terminie 3 dni od daty egzaminu. Faktura  

zostanie wystawiona w oparciu o wpłatę i  imienną listę – protokół z egzaminu, 

który musi zostać przesłany w ciągu 3 dni od daty egzaminu do Komisji Dan i 

Sekretarza Generalnego. 

 

Egzaminy – odstępy czasowe. 

1. Egzamin na I DAN – ukończone 16 lat. 

2. Egzamin na II DAN – dwa lata od poprzedniego egzaminu. 

3. Egzamin na III DAN – trzy lata od poprzedniego egzaminu. 

4. Egzamin na IV DAN – cztery lata od poprzedniego egzaminu. 

5. Egzamin na V DAN – pięć lat od poprzedniego egzaminu. 



 

VI. Certyfikaty. 

1. Certyfikaty egzaminacyjne zostaną przekazane do organizatora egzaminu w 

terminie do 60 dni od przekazania do Komisji DAN i Sekretarza Generalnego 

imiennej listy i dokonania opłaty za egzamin.  

2. W przypadku wniosku o ponowne wydrukowanie dyplomu, z powodu błędów 

powstałych na skutek przekazania błędnych danych przez organizatora, należy 

wnieść opłatę w wysokości 30zł za dyplom.  

3. W przypadku błędów powstałych z winy PUK lub drukarni , wydruk ponowny będzie 

bezpłatny. 

 

VII. Certyfikat WKF. 

Za dodatkową opłatą można uzyskać certyfikat potwierdzenia stopnia, wydany przez 

World Karate Federation. 

 

VIII.Nadanie Honorowego stopnia DAN. 
 

W przypadku nadania Honorowego stopnia Dan przez Zarząd PUK lub Komisję Dan, 
na wniosek  strony trzeciej, bez egzaminu, strona zobowiązana jest do zapłaty 500zł 
do PUK. 
 
 

IX.Weryfikacja stopni DAN. 
 
1.W przypadku klubów, które były już członkiem PUK do 15 września 2021, w czasie 

obowiązywania Uchwały Zarządu nr 39 z 17.02.2021 oraz Uchwały zarządu nr 64 z dnia 

06.07.2021, opłata za weryfikację stopnia DAN wynosi 500zł. 

2.W przypadku klubów przyjętych do PUK po 15 września 2021 opłata za weryfikację stopni 

DAN wynosi: 

1DAN – 300zł 

2DAN – 400zł 

3DAN – 500zł 

4DAN – 600zł 

5DAN – 700zł  

 
 


