
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 69. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 grudnia 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Witolda Bańki 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku ze zmianami w strukturach światowego karate olimpijskiego, tj. z przyjęciem Polskiej Unii 

Karate do World Karate Federation i usunięciem Polskiego Związku Karate, proszę o informacje dotyczące 

działań ministerstwa w sprawie ustanowienia Polskiej Unii Karate polskim związkiem sportowym. 

W odpowiedzi na moje poprzednie zapytanie w tej sprawie MSiT poinformowało, że 16 listopada wydało 

decyzję „stwierdzającą brak przynależności Związku do właściwej międzynarodowej federacji sportowej”, 

informując też, że PZK ma prawo do odwołania. Proszę o informację, czy związek skorzystał z drogi odwo-

ławczej (ew. ile ma na to czasu), a także jakie będą kolejne działania MSiT po wyczerpaniu ewentualnej dro-

gi odwoławczej. 

W związku z informacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki o tym, że w 1 dyscyplinie sportu nie może 

działać więcej niż 1 polski związek sportowy, proszę o dokładne informacje o tym, w jakich dyscyplinach 

sportu działają Polski Związek Karate i Polski Związek Karate Tradycyjnego, i o przesłanie opisu dyscyplin, 

na podstawie których obie organizacje działają jako polskie związki sportowe. 

W związku z odpowiedzią na pytanie dotyczące lustracji w Polskim Związku Karate proszę o następujące 

informacje. 

– Czy w sytuacji, kiedy większość zarządu nie przeszła procedury lustracyjnej, MSiT nie powinno wpro-

wadzić zarządu komisarycznego? 

– Ile osób w obecnych władzach PZK nie przeszło procedury lustracyjnej w grudniu 2017 r.? 

– Czy dobrze zrozumiałem Państwa wyjaśnienia, że brak przejścia procedury lustracyjnej nie powoduje 

trwałego usunięcia z działalności sportowej? Wystarczy, że takie osoby po kilku miesiącach ponownie zosta-

ną wybrane do zarządu polskiego związku sportowego? 

– W odpowiedzi na moje zapytanie MSiT napisało: „w skład obu tych organów weszły również osoby 

pełniące funkcje we władzach związku minionej kadencji, a których mandaty wygasły z mocy prawa wskutek 

niedopełnienia obowiązku lustracyjnego w podanym terminie”. Jak te fakty mają się do treści jednego z pism 

wysłanych w tej sprawie przez MSiT (DKN-WN.4065.3.2018.MO skierowanego do prezesa Klubu Sportów 

Azjatyckich Atemi, w którym czytamy: „zostało wysłane pismo o konieczności zwołania walnego zgroma-

dzenia członków lub delegatów, które potwierdzi utratę funkcji publicznej przez tych członków zarządu […] 

wypełnianie przepisów prawa przez polskie związki sportowe, w tym PZK, jest na bieżąco monitorowane”. 

Czy to oznacza, że osoby które miały zostać ukarane utratą funkcji publicznej, zostały ponownie wybrane 

zaledwie kilka miesięcy później? Jaka była reakcja MSiT? 

Czy MSiT ma jakiś plan na rozwiązanie problemów w polskim karate, z korzyścią dla środowiska karate 

olimpijskiego skupionego w Polskiej Unii Karate, a przede wszystkim dla zawodników, którzy w ramach 

PUK startują w zawodach rankingowych do igrzysk olimpijskich, jednocześnie nie mogąc w obecnej sytuacji 

formalnie zostać reprezentantami Polski? 

Z wyrazami szacunku 

Tadeusz Kopeć 
 


