
MINISTERSTWO 
SPORTU I TURYSTYKI

Departament Sportu Wyczynowego

W arszawa,^ kwietnia 2018 r.

Notatka informacyjna dotycząca spotkania, które się odbyło w dniu 25 kwietnia 2018 r. 
z Panem Tomaszem Dauermanem, Prezesem Polskiego Komitetu Sportów 

Nieolimpijskich, zarejestrowanym w Rejestrze podmiotów wykonujących zawodową
działalność lobbingową

W dniu 25.04.2018 r. o godz. 14°°. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się 
spotkanie podsekretarza stanu Pana Jana Widery z Panem Tomaszem Dauermanem, Prezesem 
Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich, zwanego dalej „PKSN”, zarejestrowanym 
w Rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową (Numer kolejny 
wpisu; 294). W spotkaniu wziął także udział przedstawiciel Departamentu Sportu 
Wyczynowego, Dyrektor Marcin Nowak oraz przedstawiciel Departamentu Prawnego Pan 
Paweł Matej. Spotkanie odbyło się na prośbę Pana Tomasz Dauermana.

W trakcie spotkania Pan Tomasz Dauerman przedstawił główne informacje dotyczące 
działalności PKSN oraz plany na przyszłość. Poinformował, że PKSN jest nową inicjatywą 
przedstawicieli sportów nieolimpijskich, która powstała po doświadczeniach związanych z The 
World Games 2017. W chwili obecnej Pan Tomasz Dauerman jest prezesem jednoosobowego 
zarządu. Związek jest zarejestrowany w KRS od 4 miesięcy i zrzesza około 30 dyscyplin 
sportowych, przy planie na około 50 członków. Stworzono podział na członków zwyczajnych 
i członków wspierających, przy jednoczesnym podwójnym głosie dla członków zwyczajnych 
(miedzy innymi sportów rozgrywanych podczas TWG we Wrocławiu). O istnieniu PKSN 
powiadomiono International World Games Association, co spotkało się ze zrozumieniem. 
Powstaje Tv (Nieolimpijskie Tv). Powołano Centrum Mediacji Sportowej na kształt i wzór 
Trybunału Arbitrażowego działającego przy PKOL. Głównym zadaniem PKSN będzie 
zbieranie postulatów członków, a następnie ich formalizowanie. Pan Tomasz Dauerman 
poinformował, iż PKSN będzie się starał o wpisanie PKSN do ustawy o sporcie, obok PKOl 
iPKPar. PKSN będzie też zbierać, precyzować i przedstawiać MSIT propozycje nowych 
kryteriów tworzenia PZS. Jednocześnie poprosił o uwzględnianie PKSN przy prowadzonych 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki konsultacjach publicznych projektów aktów 
normatywnych. Ponadto Pan Tomasz Dauerman poinformował, że 26 maja 2018 r. we 
Wrocławiu odbędzie się piknik sportów nieolimpijskich zorganizowany z udziałem PKSN.


