Drodzy przyjaciele Kyokushin w Polsce
Ponad 2 lata temu (13.04.2018) Polski Związek Karate został wykluczony ze Światowej Organizacji
Karate WKF i zgodnie z polskim prawem (Ustawa o Sporcie art.11 p.1) stracił prawo do statusu Polskiego
Związku Sportowego. Jednocześnie członkostwo w WKF i prawo do statusu Polskiego Związku Sportowego
uzyskała Polska Unia Karate (PUK).
W ostatnich miesiącach przeprowadziliśmy wiele rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Sportu,
Polskiego Związku Karate, Polskiej Unii Karate oraz Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.
Nasze działania były w stu procentach nakierowane na utrzymanie jedności polskiego Kyokushin
i jedności PZK. Wykazaliśmy daleko idącą pomoc Prezesowi PZK w utrzymaniu statusu Związku.
Proponowaliśmy Ministerstwu działanie w dwóch niezależnych Polskich Związkach Sportowych: jeden
reprezentujący karate olimpijskie i szeroko rozumiane środowisko karate tradycyjnego, drugi reprezentujący
karate kyokoushin i szeroko rozumiane środowisko karate kontaktowego. Szansę na to dawała aktualizacja
do Ustawy o Sporcie z dnia 16.10.2019, dająca możliwość tworzenia Związku także organizacjom, których
Światowe Federacje biorą udział w systemie walki z dopingiem w sporcie. Członkiem WADA (Światowej Agencji
Antydopingowej) jest oprócz WKF także WKO.
Niestety, Ministerstwo Sportu nie wyraziło zgody na takie rozwiązanie, jako kompletnie nie współgrające
z wizją i intencjami Ministerstwa, które dąży do stworzenia sytuacji, gdzie daną dyscyplinę sportu reprezentuje
tylko jeden Związek Sportowy.
Od tego czasu trwa patowa sytuacja, w której Polski Związek Karate usiłuje, w sporach sądowych i arbitrażowych, odzyskać swoje członkostwo w WKF i utrzymać status Związku Sportowego. Niestety, Trybunał
Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie w dniu 7 maja 2020 orzekł, że sprawa 2019 / A / 6281 PZK przeciwko WKF
jest niedopuszczalna (inadmissible), ostatecznie zakończona i usunięta z listy CAS.
Oczekiwania Ministerstwa Sportu są jednoznaczne i nakazują stronom wypracowanie takiego porozumienia, które scala środowisko polskiego karate i daje możliwość budowy nowej tożsamości związkowej.
Tylko takie rozwiązanie stworzy Ministerstwu możliwość finansowania polskiego karate.
Polska Unia Karate, jako podmiot należący do WKF, zaproponowała budowę nowego Związku,
w którym, z racji przynależności do rodziny olimpijskiej, odgrywałaby wiodącą rolę. Natomiast pion karate
kontaktowego (PZK) i pion karate tradycyjnego należąc do PUK zachowałyby swoje dotychczasowe struktury
i pełną autonomię. Struktura ta dawałaby prawo każdej z trzech odnóg do uczestniczenia w szeroko pojętej
rywalizacji sportowej na poziomie Polski, Europy i Świata. Polski Związek Karate nie przyjął tej propozycji.
Spowodowało to wstrzymanie finansowania z Ministerstwa Sportu.
W zaistniałej sytuacji, PFKS jako pion karate kyokushin zdecydował się na podpisanie listu intencyjnego
z PUK i PUKT (Polska Unia Karate Tradycyjnego), w którym zobowiązujemy się do wspólnego działania
na rzecz: …jednoczenia i unifikacji w Polsce w ramach struktur organizacyjnych PUK podmiotów
zarządzających organizowaniem współzawodnictwa sportowego karate w ramach stylów wiodących...”
Jeszcze raz pragniemy podkreślić, że nasze działanie nie jest skierowane przeciwko komukolwiek,
nie jest też skierowane przeciwko PZK, którego jako kluby cały czas pozostajemy członkiem. Jest podyktowane jedynie troską o przyszłość Kyokushin w Polsce.
O intencji podpisania listu w dniu wczorajszym zostali poinformowali Prezes PZK Maciej Sokołowski oraz
Wiceprezes shihan Andrzej Drewniak.
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