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Kórnik

postanowienie
Napod§tawieart.31§2wzw.zalt.31§lpk.2u§ta,iryżdnia14czerwca1960loku-Kodeks

postępowania administracyjne8o' (datej:

kpa) po rozpatrzeniu

wniosku
30 czerwca 2021 I. (data Wpt}Tu 6 lipca 2021 r.) Polskiego Zwiąku Karate z siedzibą vI
War§zawie reprezentowanego przez adwokata Macieja B€dner§kieto,
z dnia

postanawiam doprr.ścićPolski związ€k l<afate z/s w warszawie
do udzialu na
prawach §trony w postępowaniu administracyjn}łn wsżczę§m na wniosek
Polskiej Unii
Karate z/s w Bielsku-Bialej z dnia 28 maja 2021 I. w splawie \d}Tżenia
zgody na utworzenie
polskiąo związku sportowego.
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w dniu ó lipca 2o2l r. Polski Związek lGmte powolując się na §woje cele §tatutowe oraz
intereśspoleczny, łystąpil z wnioskiem o dopu§zczeDie do udzialu lvr pmwach strony
w posĘpowaniu administra(yjnym wszczętym na wnio§ek Polskiej Unii Karate w §pmwie
wyrłjienia 4ody na utworzeńe polskiego związku spońolrrto.
Zgodnie z art. 31 §

1

pkt 2 KPa oĘanizacja §połecana może w sprawie dotycącej innej ośoby

Wyśępowaćz Ądańem dopuszczenia jej do udziału w postęPowaniu, jeireli jest to
uza§adnione celami §tafutowymi tej oĘanizacji i tł prremawia za tym inte.es społecany.
Zgodnie ze stafutem Polski€o

związku lGrate celem Związku jest

"upowszechnianie,
popularymcja i promocja oraz organizowanie, uprawianie Tozwój i doskonalenie dyscypliny
karate we wsąrstkich formach kultury fizycznej i §Portu"(§ 4 uś.1 pkt 1 §tatutu). w związku z

§m naleł uznać, że dopuszczenie
postepo$aniu jest uza§adrione

j€o

tnioskodawcy

do udzialu w

prz€dmiotow}m

celami §tafutowymi.

Jak stv.ierdzoDo w WyToku NsA z dnia 7.12.2017 r. s}€d. akt Il osK 1o5o/ró
&ialania
"cel
organizacji społecznej ohąślonyw §tafucie może przemawiać za dopuszczeniem do u&ialu
\v tocĘeym się po*ępoł+aniu, ieź€łi jąo przedmiot wlcacza w zalaes dzialania tej

oĘanizacji, czy to ze Wztlędu na czynności postępowania, czy t€ż z uwagi na jego łynik"
(opubl. Iź8ali§).

we wnio§ku wskazano ponadto, źe Polski zwiążek Karate zrr€§za okolo 74o kluMw

caleto l.Iaju. Dotychczas samodzielnie tworzyl struktury i oĘanizowal
rywalizźcję spońową w rarnach spońu ka&te. ob€cnie je§t ta}że najńęk§zym
sportowych

z

otólnokrajo\^,ym związkiem

sportoł]m zrzeszająrym Huby spońowe, których zawodniry

upmwiają sport karate. Za ztodne z interesem spoIecanym $'Dio§kodawca uznal dzialania
dotycąc€ unifikacji polskiego środowiska karate omz utworz€nie wspolnej snukhuy <tla
wycą,noweto uprawienia róźnych odmian karate.

Analizując prżed§tawioną we wnioslru PzK ar8umentację omz mając na uwadze
doświadczenie te8o podmiofu w organizowaniu i prowadzeniu rr\^,alizacji §portowej
w sporci€ Lźmle wynikające z posiadania do 27 maja 2021 r. §tatu§u polskiąo związku
spoltoweto, organ uznal, iż za dopuszczeniem Związku do udzialu w
prż€mawia ta]źe intere§ §połeczity.

§m

postępowaniu

Zgodnie z poglądem wltłźonynw orzecznictwie §ądów administracyjnych
u&ialem
"za
oĘanizacji spolecznej w postępowaniu administracyjnlłn intel€s społecany prżemawial
btjt@.h do§tą@ aed p@t}żrrnia danrh Go}oElthlru^dlnini§Eltol! or!ż prlw cób, k!órri dłn€
6tah
zDie§zbDł Mst onje hlll,, l,jl,,nl\idn,uu\,n w axlde ch]lD dd}t} c;bołl{n, Ę Prrćtłlrr.n
d. rualo^ś}je Pż€dinieście §/l7, oo_oz wdirał1, tel.: 22 42 !o 40! fał 22 82ó

75 33,

Mil:

mini§tB@DłidĘo',,pł

bdzie tylko rłteł,8dy Ędzie ona dysponowala ńedą mer},torycaną w kwestiach
objętych
swoimi celami statutowymi, ale i rozeznaniem w §prawią w któłej ma
uczestniczyć" (w}Tok
WM w lGakowie z dnia r.07.2016 r. §}!n. akt II sń,i Kr 449116, opubl. Ićgali§).
Wobec porłyższłgo,or8an adminisbacji publiczrrej uzual
Ądanie organizacji spolecaej za
rrzasadniorr€ i postano}Ą,ił o dopuszczeniu jej do udzialu w postępowaniu.
Na niniej§ze pogtanońeni€

ni€

prł§łutuje śrcdekza§karżenia.

z upowaźnienia Mini§tra Kulfury,
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D)tektor Departamenfu Naduoru
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