
REGULAMIN OGÓLNY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW 
NA STOPNIE UCZNIOWSKIE I MISTRZOWSKIE 

 
I. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW  
 
Nadawanie stopni uczniowskich kyu w IMAF Polska odbywa się na podstawie egzaminów 
przeprowadzanych przez licencjonowanych egzaminatorów, zarejestrowanych w IMAF Polska. 
Potwierdzeniem zdanego egzaminu i uzyskanego stopnia jest oficjalny certyfikat IMAF Polska oraz 
dokonany przez egzaminatora wpis w IMAF Budo Pass. Egzamin udokumentowany jest na 
odpowiednim protokole, który przesłany powinien zostać do Sekretariatu IMAF Polska nie później niż 
dwa tygodnie od daty egzaminu.  
 
Dzieci do 13 roku życia zdają egzamin na stopnie kyu według odrębnych wymagań egzaminacyjnych 
(stopnie dziecięce z belkami). Osoby powyżej 13 lat zdają egzamin według podstawowych wymagań 
egzaminacyjnych, na pełny stopień. Do egzaminu można przystąpić nie częściej jak raz na pół roku, 
przy systematycznym udziale w treningach.  
 
Organizator egzaminów uczniowskich zamawia potrzebną ilość egzemplarzy certyfikatów in blanco, 
które zostaną nieodpłatnie przesłane lub przekazane przez Sekretariat IMAF Polska. Certyfikaty IMAF 
Polska posiadają numerację podlegającą ewidencji. 
 
Egzaminy mistrzowskie na stopnie 1-4 DAN przeprowadzane będą raz w roku przez powołaną w tym 
celu Komisję Egzaminacyjną Dan. Komisję powołuje Krajowa Komisja Egzaminacyjna. 
Przewodniczącym powołanej Komisji będzie jeden z członków Krajowej Komisji Egzaminacyjnej oraz 
dwaj Egzaminatorzy Krajowi. Osoba, która zdała egzamin DAN podlega rejestracji w IMAF Europe i 
otrzymuje oficjalny certyfikat IMAF Europe oraz dokonany przez Przewodniczącego Komisji 
Egzaminacyjnej Dan wpis w IMAF Budo Pass.  
 
Zgłoszenia kandydatów do egzaminów mistrzowskich przed Komisją Egzaminacyjną Dan powinny 
wpłynąć do Sekretariatu IMAF Polska na odpowiednich formularzach wraz z załącznikami najpóźniej 
na 1 miesiąc przed datą zaplanowanego egzaminu.  
 
Zgłoszenia o przystąpienie do egzaminów na wyższe stopnie, które odbywają się przed Komisją IMAF 
Europe powinny wpłynąć na odpowiednich formularzach wraz z załącznikami do Sekretariatu IMAF 
Polska w celu złożenia odpowiedniego wniosku przez Dyrektora Technicznego do władz IMAF Europe 
i ustalenia daty oraz miejsca egzaminu. Konieczne dokumenty:  

o zgłoszenie do egzaminu (wersja polska)  
o zgłoszenie do egzaminu (wersja angielska)  
o wniosek o przeprowadzenie egzaminu (wersja angielska; tylko pierwsza część formularza)  
o CV w języku angielskim (tylko w przedmiocie sztuk walki i „kariery budo”)  
o kserokopia ostatniego dyplomu  
o zdjęcie legitymacyjne  

 
W celu podnoszenia poziomu i standardu wyszkolenia uczniowie powyżej 13 roku życia powinni brać 
udział w organizowanych przez krajowy oddział IMAF oficjalnych szkoleniach, gdzie jeden ze stałych 
punktów zajęć stanowić będą wymagania egzaminacyjne. Zaleca się, aby uczniowie zaawansowani (3-
1 kyu) byli egzaminowani przez egzaminatora zewnętrznego podczas oficjalnych egzaminów Federacji 
organizowanych na zakończenie danego szkolenia. Egzaminy odbywać się będą dwa razy w roku, w 
wyznaczonych terminach.  
 



Wymagania oraz zakres egzaminów na poszczególne stopnie znajdują się w regulaminach 
szczegółowych kyu (osobno dla osób powyżej i poniżej 13 roku życia) i dan.  
 
II. EGZAMINATORZY IMAF POLSKA  
 
Kategorie egzaminatorów: Egzaminator Klubowy, Egzaminator Krajowy.  
 
Egzaminatorem Klubowym może zostać instruktor / trener, po ukończeniu 21 roku życia, posiadający 
stopień minimum I dan zarejestrowany w IMAF Europe, który złoży wniosek do Krajowej Komisji 
Egzaminacyjnej wraz z dokumentacją potwierdzającą uprawnienia instruktorskie / trenerskie. 
Egzaminatorzy Klubowi Karate Do Shotokan mogą przeprowadzać egzaminy na stopnie 9-4 kyu. 
Egzaminatorzy Klubowi Ju Jitsu, Kobudo, Kenjutsu mogą przeprowadzać egzaminy na stopnie 6-2 kyu.  
 
Egzaminatorem Krajowym może zostać instruktor / trener, po ukończeniu 30 roku życia, posiadający 
stopień minimum III dan zarejestrowany w IMAF Europe, który złoży wniosek do Krajowej Komisji 
Egzaminacyjnej wraz z dokumentacją potwierdzającą uprawnienia instruktorskie / trenerskie. 
Egzaminator Krajowy egzaminuje na poszczególne stopnie kyu w danym stylu, ponadto może zostać 
powołany do Komisji Egzaminacyjnej DAN. 
 
Po rozpatrzeniu wniosku przez Krajową Komisję Egzaminacyjną, egzaminator otrzymuje pisemną 
decyzję zatwierdzoną przez Prezydenta IMAF Polska. Potwierdzeniem nabytych uprawnień jest 
również wpis i aktualna wklejka w IMAF Budo Pass, wydawana co roku po opłaceniu opłaty 
manipulacyjnej - 20 zł.  
 
Wykazy egzaminatorów danego stylu z licencją i kategorią na dany rok będą publikowane na stronie 
IMAF Polska. Egzaminatorów obowiązują zasady i procedury ustalone przez Krajową Komisję 
Egzaminacyjną. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do pozbawienia uprawnień. Wszelkie 
odstępstwa od przyjętych zasad w zakresie przeprowadzanych egzaminów wymagają wcześniejszego 
uzgodnienia z Krajową Komisją Egzaminacyjną.  
 
Zgłoszenia kandydatów na egzaminatorów powinny wpłynąć do Sekretariatu IMAF Polska na 
prawidłowo wypełnionym formularzu wraz z załącznikami.  
 
III. ROZLICZENIA  
 
Rozliczenie egzaminów uczniowskich następuje w Klubie - organizatorze egzaminów. Ostatecznie to 
organizator egzaminów decyduje o wysokości opłat egzaminacyjnych oraz wysokości ryczałtu dla 
egzaminatora, zgodnie z widełkami wskazanymi w załączniku nr 5. Rozliczenie egzaminów 
organizowanych przez Krajową Komisję Egzaminacyjną następuje w ramach IMAF Polska.  
 
Klub lub egzaminator dokonuje wpłaty na rachunek bankowy IMAF Polska opłat egzaminacyjnych wg 
stawek ustalonych dla danego stylu, w wysokości wynikającej z przesłanego do Sekretariatu IMAF 
Polska protokołu, tytułem: Egzamin data egzaminu, miejsce egzaminu, nazwisko egzaminatora.  
 
Wysokość sugerowanych opłat egzaminacyjnych oraz stawek dla IMAF Polska wskazane zostały w 
załącznikach nr 1-2. 
 
IV. WERYFIKACJA STOPNI KYU UZYSKANYCH POZA FEDERACJĄ  
 
Uczniowie posiadający stopnie kyu uzyskane w innych organizacjach szkolących w tym samym stylu 
co IMAF Polska, mogą zostać dopuszczeni do egzaminu na kolejny stopień po udokumentowaniu 
aktualnego stopnia oraz uczestniczeniu przez minimum 4 miesiące w systemie szkolenia przyjętym 



przez IMAF Polska. Egzaminator zobowiązany jest dostarczyć do Sekretariatu IMAF Polska wraz z 
protokołem egzaminu kserokopię ostatniego certyfikatu takiej osoby. Przystępując do egzaminu na 
kolejny stopień kyu, ale po raz pierwszy w IMAF Polska nie ma konieczności weryfikacji 
wcześniejszych stopni. 
 
Uczniowie chcący uzyskać w IMAF Polska nostryfikację (uznanie) aktualnie posiadanego stopnia kyu, 
zdobytego w innej organizacji, przekazują do Sekretariatu IMAF Polska, za pośrednictwem swojego 
instruktora klubowego, certyfikat z aktualnie posiadanym stopniem kyu (listownie – kserokopia lub 
poczta e-mail – skan) oraz dokonują opłaty nostryfikacyjnej na rachunek bankowy Federacji, zgodnie 
ze stawkami z załącznika nr 3.  
 
V. WERYFIKACJA STOPNI DAN UZYSKANYCH POZA FEDERACJĄ I EGZAMINOWANIE  
 
Mistrzowie posiadający stopnie dan uzyskane w innych organizacjach szkolących w tym samym stylu 
co IMAF Polska, mogą zostać dopuszczeni do egzaminu na kolejny stopień (najwyżej do 4 dan 
włącznie) po uprzednim przesłaniu do Sekretariatu IMAF Polska (na minimum 3 miesiące przed 
planowanym terminem egzaminu) deklaracji przystąpienia do egzaminu wraz z dokumentacją 
poświadczającą aktualny stopień. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest również spełnienie 
kryterium: okresu oczekiwania pomiędzy kolejnymi egzaminami, wieku i członkostwa w IMAF Polska, 
zgodnie ze szczegółowymi wymogami egzaminacyjnymi. Z weryfikacją dotychczasowego stopnia 
mistrzowskiego przy przystępowaniu do egzaminu nie wiążą się żadne dodatkowe opłaty.  
 
W przypadku osób chcących przystąpić do egzaminu na stopnie 5 dan i wyższe, konieczna jest 
wcześniejsza nostryfikacja przez Federację aktualnie posiadanego stopnia. 
  
Mistrzowie chcący dokonać nostryfikacji (oficjalnego uznania) aktualnie posiadanego stopnia dan 
oraz zostać zarejestrowanymi Członkami Federacji przesyłają do Sekretariatu IMAF Polska wniosek o 
nostryfikację wraz z dokumentacją poświadczającą aktualny stopień oraz dokonują wpłaty na 
rachunek bankowy IMAF Polska (tytułem: Nostryfikacja Imię Nazwisko), zgodnie z załącznikiem nr 4. 
W przypadku nostryfikacji w IMAF Europe opłata ta przekazywana jest przez IMAF Polska wraz z 
otrzymaną dokumentacją do IMAF Europe (podana kwota stanowi opłatę za wydanie certyfikatu 
przez IMAF Europe oraz pokrywa koszty przewalutowania, przelewu bankowego, przesyłki 
pocztowej). Uwaga ! Nostryfikacja w IMAF Europe dokonywana jest na Zebraniu Zarządu IMAFE, po 
konsultacji z właściwymi organami stylowymi, stąd procedura nostryfikacyjna może trwać dłuższy 
czas. 
 
Dokumenty, jakie muszą zostać złożone do Sekretariatu IMAF Polska przed przystąpieniem do 
egzaminu mistrzowskiego lub jako wniosek o nostryfikację stopnia mistrzowskiego dostępne są na 
stronie internetowej Federacji.  
 
  



Załącznik nr 1  
OPŁATY EGZAMINACYJNE KYU KARATE DO SHOTOKAN (9-1 kyu)  
Opłaty egzaminacyjne do IMAF Polska:  
9.1 - 5.2 kyu 15 zł  
9 - 4 kyu 25 zł  
3 - 1 kyu 50 zł  
 
Sugerowane stawki opłat egzaminacyjnych:  
9.1 - 5.2 kyu 40 zł  
9 - 4 kyu 60 zł  
3 - 1 kyu 100 zł  
 
 
Załącznik nr 2  
OPŁATY EGZAMINACYJNE KYU JU JITSU, KENJUTSU, KOBUDO (6-1 kyu)  
Opłaty egzaminacyjne do IMAF Polska:  
6.1 - 2.2 kyu 15 zł  
6 - 4 kyu 25 zł  
3 - 1 kyu 50 zł  
 
Sugerowane stawki opłat egzaminacyjnych:  
6.1 - 2.2 kyu 40 zł  
6 - 4 kyu 60 zł  
3 - 1 kyu 100 zł  
 
 
Załącznik nr 3  
OPŁATY ZA NOSTRYFIKACJĘ STOPNIA KYU (WSZYSTKIE STYLE) W IMAF POLSKA  
20 zł – stopnie dziecięce („belki”, do 13 lat)  
30 zł – stopnie pełne do 4 kyu włącznie (powyżej 13 lat)  
60 zł – stopnie 1-3 kyu  
 
 
Załącznik nr 4  
OPŁATY EGZAMINACYJNE I NOSTRYFIKACYJNE DAN (WSZYSTKIE STYLE)  
EGZAMIN 1-4 DAN (IMAF POLSKA): 350 ZŁ  
EGZAMIN 5 DAN (IMAF POLSKA pod nadzorem przedstawiciela IMAF EUROPE): 100 EURO  
EGZAMIN 6 DAN (IMAF EUROPE): 100 EURO + 50 ZŁ  
EGZAMIN 7 DAN I WYŻEJ (IMAF EUROPE): 125 EURO + 80 ZŁ  
NOSTRYFIKACJA 1-4 DAN (IMAF POLSKA): 250 ZŁ  
NOSTRYFIKACJA 5-6 DAN (IMAF EUROPE): 100 EURO + 50 ZŁ  
NOSTRYFIKACJA 7 DAN I WYŻEJ (IMAF EUROPE): 125 EURO + 80 ZŁ  
 
 
Załącznik nr 5  
WYNAGRODZENIE EGZAMINATORA  
Ryczałt dla egzaminatora może być ustalony przez Klub (organizatora egzaminów) w granicach 15-20 

zł od osoby egzaminowanej na stopnie kyu. Pozostała część opłaty egzaminacyjnej (po odjęciu 

ryczałtu dla egzaminatora i opłaty dla IMAF Polska) trafia do Klubu (organizatora egzaminów). Ryczałt 

dla egzaminatorów Komisji Egzaminacyjnej DAN każdorazowo ustala Krajowa Komisja Egzaminacyjna. 


