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PREAMBUŁA 
 

Polityka ta została po raz pierwszy rozważona po wstępnej ankiecie przeprowadzonej przez Komisję 

Entourage'u Zawodników WKF podczas Mistrzostw Świata Karate Kadetów, Juniorów i Zawodników 

U21, które odbyły się na Teneryfie w Hiszpanii w październiku 2017 roku. Podobnie jak w innych 

sportach, wyniki ankiety pokazały, że nasi sportowcy są narażeni na realne ryzyko narażenia na 

formy niewłaściwego zachowania, głównie molestowanie i nadużycia. Druga i bardziej szczegółowa 

ankieta została przeprowadzona w listopadzie 2018 roku, w Madrycie, podczas Mistrzostw Świata 

Seniorów w Karate, aby potwierdzić i porównać wyniki. Wiele zgłoszeń dotyczących molestowania i 

nadużyć, w tym molestowania seksualnego, pochodzących bezpośrednio od zawodników, skłoniło 

nas do podjęcia zdecydowanych działań. Nie będzie żadnych opóźnień we wdrażaniu niezbędnych 

polityk i wymaganych działań, biorąc pod uwagę, że WKF jest zobowiązana do ochrony swoich 

sportowców i zapewnienia im najbezpieczniejszego środowiska sportowego, z najwyższym 

poszanowaniem ich bezpieczeństwa, dobrobytu i godności. Naszym celem jest zapewnienie 

bezpiecznego środowiska wolnego od fizycznych, psychologicznych i seksualnych wykroczeń. 

I. WPROWADZENIE 
 

Światowa Federacja Karate (WKF), zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego (MKOl) dla IFs i NOCs dotyczącymi tworzenia i wdrażania polityki ochrony 

sportowców przed molestowaniem i nadużyciami w sporcie, powszechnie znanymi jako "Wytyczne 

MKOl dla IFs i NOCs", "Agenda Olimpijska 2020, Rekomendacja 18" (Wzmocnienie wsparcia dla 

sportowców), a także "Konsensusem MKOl" (IOC Consensus Statement) 

: Harassment and Abuse in Sport" (2007 i 2016), jest zobowiązana do rozwijania tej polityki, jak 

również dalszych działań i procedur w celu zaoferowania sportowcom bardziej zabezpieczonego 

środowiska dla bezpiecznego uprawiania ich ukochanego sportu i ciągłego rozwoju. Inne 

odniesienia, które należy wziąć pod uwagę, to Kodeks Etyczny MKOl (Artykuł 1.4), Kodeks 

Dyscyplinarny i Etyczny WKF (Sekcja 1) oraz inicjatywy MKOl "Prevention of Harassment and 

Abuse in Sport" (PHAS). 

WKF jest zobowiązana do zapewnienia bezpiecznego środowiska, w którym wszystkie osoby są 

traktowane z szacunkiem i godnością. Każdy ma prawo cieszyć się z udziału w wydarzeniach 

sportowych, zaplanowanych i zapewnionych przez tych, którzy za priorytet stawiają przede 

wszystkim bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich uczestników. 

W dojo i ośrodkach treningowych Karate, w których ogólne cele skupiają się na wynikach w 

rywalizacji, kosztem dobrego samopoczucia zawodnika, może dojść do uchybień i nadużyć. 

Zawodnicy, którzy muszą brać udział w kolejnych zawodach i w związku z tym są narażeni na 

nadmierny harmonogram treningów, mogą być narażeni na ryzyko psychiczne i fizyczne, jeśli nie 

pozwala się im na odpowiedni odpoczynek i regenerację. 

Innym problemem jest to, że młodzi sportowcy często muszą zanurzyć się w bardziej dorosłym 

środowisku. Ich poziom dojrzałości i wrażliwość dodatkowo zwiększają szanse na narażenie na 

niewłaściwe zachowanie. Do takich sytuacji może dojść ze strony każdego w ich otoczeniu, w tym 

między innymi rówieśników, trenerów, lekarzy, szkoleniowców, fizjoterapeutów, członków rodziny, 

przyjaciół i organizatorów imprez. 

Na poziomie elitarnym oczekuje się i zakłada zaangażowanie danej osoby, ale w innych sytuacjach 

w ramach pewnej "kultury" takie zaangażowanie może być nadużywane fizycznie, seksualnie lub 

emocjonalnie. Dorośli przebywający w otoczeniu młodszych osób muszą zadbać o zachowanie 

odpowiednich granic i wyeliminowanie ze sportu niebezpiecznych praktyk. 

W "Oświadczeniu MKOl" można znaleźć następujące słowa na ten temat: "Pomimo dobrze 
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rozpoznanych korzyści płynących ze sportu, istnieją również negatywne wpływy na zdrowie, 

samopoczucie i integralność sportowców spowodowane nieprzypadkową przemocą poprzez 

molestowanie i wykorzystywanie. Wszyscy sportowcy mają prawo do uprawiania "bezpiecznego 

sportu", zdefiniowanego jako środowisko sportowe, które jest pełne szacunku, sprawiedliwe i wolne 

od wszelkich form nieprzypadkowej przemocy wobec sportowców". 
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II. DEFINICJE PRZEMOCY NIEPRZYPADKOWEJ 
 

"Molestowanie" jest formą dyskryminacji. "Molestowanie" jest zabronione przez przepisy dotyczące 

praw człowieka i w wielu krajach uznawane za bezprawne. 

"Molestowanie" zgodnie z art. 1.4 Kodeksu Etycznego MKOl lub "molestowanie i znęcanie się" 

obejmuje znęcanie się psychiczne, znęcanie się fizyczne, molestowanie seksualne i zaniedbanie. Te 

formy nękania i nadużycia mogą występować w połączeniu lub w oderwaniu od siebie. 

Prześladowanie i znęcanie się może być oparte na jakichkolwiek podstawach, w tym na rasie, religii, 

kolorze skóry, wyznaniu, pochodzeniu etnicznym, cechach fizycznych, płci, orientacji seksualnej, 

wieku, niepełnosprawności, statusie społeczno-ekonomicznym i zdolności sportowej. Może 

obejmować jednorazowy incydent lub serię incydentów i może mieć miejsce osobiście lub online. 

Molestowanie może być celowe, niezamówione i przymusowe. 

Nękanie i nadużycia często wynikają z nadużycia władzy, co oznacza niewłaściwe wykorzystanie 

pozycji wpływu, władzy lub autorytetu przez jedną osobę przeciwko innej osobie. 

II . 1.  Nadużycia psychologiczne 

Przemoc psychiczna oznacza każde niepożądane działanie, w tym zamknięcie, izolację, napaść 

słowną, upokorzenie, zastraszenie, infantylizację lub jakiekolwiek inne traktowanie, które może 

zmniejszyć poczucie tożsamości, godności i wartości własnej. 

Psychologiczne lub emocjonalne nękanie i znęcanie się jest wzorem celowego, przedłużającego się, 

powtarzającego się zachowania bez kontaktu w ramach relacji opartej na zróżnicowaniu władzy. Ta 

forma znęcania się leży u podstaw wszystkich innych form. Występuje głównie w relacji trener-

sportowiec, ale może również wystąpić ze strony innych członków otoczenia sportowca oraz innych 

sportowców. Psychologicznie krzywdzące zachowanie może obejmować umniejszanie, poniżanie, 

krzyczenie, robienie z siebie kozła ofiarnego, odrzucanie, izolowanie i grożenie, a także ignorowanie 

lub odmawianie uwagi i wsparcia. 

Przemoc psychiczna może pogorszyć długoterminowe zdrowie fizyczne i psychiczne, wpływając na 

rozwój osobisty i społeczny, odczucia związane z samooceną, niepokój i depresję, problemy ze 

snem, problemy z zaufaniem do innych, poczucie winy i wstydu, fizyczne reakcje na stres, niską 

samoocenę i pewność siebie, zły obraz ciała, a w ostateczności rezygnację z uprawiania sportu. 

Podobnie jak przemoc seksualna i fizyczna, przemoc psychiczna w dzieciństwie okazała się 

najsilniejszym korelatem długotrwałej symptomatologii pourazowej i dysocjacyjnej wśród 

sportowców. 

Psychologiczne lub emocjonalne nękanie i znęcanie się nie obejmuje profesjonalnie przyjętych 

metod trenerskich służących poprawie umiejętności i wydajności, kondycji fizycznej, budowaniu 

zespołu lub odpowiedniej dyscypliny, powszechnie stosowanych w sportach walki i sztukach walki. 

II . 1 . 1. Mobbing 

Znęcanie się polega na chęci wyrządzenia krzywdy poprzez szkodliwe działanie w kontekście braku 

równowagi sił. Zwykle znęcanie się to niechciane, powtarzające się i celowe agresywne 

zachowanie, zwykle wśród rówieśników, które może wiązać się z rzeczywistą lub postrzeganą 

nierównowagą sił, z widoczną przyjemnością dla agresora i ogólnym poczuciem bycia uciskanym 

przez ofiarę. Przykłady znęcania się obejmują obelgi lub szyderstwa, ingerencje fizyczne 

(szczypanie, uderzanie), upokarzanie, wypowiadanie gróźb, rozsiewanie plotek lub kłamstw, 

atakowanie kogoś fizycznie lub werbalnie oraz celowe wykluczanie. 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Leading-the-Olympic-Movement/Code-of-Ethics/EN-IOC-Code-of-Ethics-2016.pdf
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II . 1 . 2. Znęcanie się 

Znęcanie się jest zazwyczaj normatywnym wymogiem przyjęcia do klubu lub drużyny i częścią 

obrzędu przejścia, przekazywanego półjawnie z jednego pokolenia sportowego na drugie, czasem w 

obecności trenerów. Wiele praktyk związanych z hazingiem podczas inicjacji w drużynie lub 

obchodów rozpoczęcia/końca sezonu obejmuje ekstremalne zniewagi, wyczyny wytrzymałościowe, 

deprywację, spożywanie alkoholu i promiskuityczne lub nielegalne zachowania seksualne/obraźliwe 

wobec jednostek lub grup. 

II . 1 . 3. Nękanie i nadużycia w cyberprzestrzeni 

Nękanie i wykorzystywanie w cyberprzestrzeni przybiera różne formy: 

o Wysyłanie lub otrzymywanie wiadomości lub obrazów o charakterze seksualnym, znane 
jako "sexting". 

o Używanie telefonów z aparatami fotograficznymi do robienia nielegalnych zdjęć, w tym 

wewnątrz obiektów sportowych, oraz wykorzystywanie zdjęć do celów seksualnych 

(czasami nazywane "sextortion"). 

o Odbieranie niechcianych negatywnych treści, takich jak wiadomości pełne nienawiści, 

narażenie na treści seksualne i przemoc, a także strony o charakterze pro 

samookaleczenia lub proeating disorder/body dysmorphia. 

o Ryzyko dla reputacji osoby fizycznej wynikające z udostępniania nieodpowiednich treści, 

być może z fałszywych profili internetowych, które mogą podszywać się pod daną 

osobę. 

o Kradzież danych osobowych, która może stanowić przestępstwo. 

II . 2.  Znęcanie się fizyczne 

"Przemoc fizyczna" odnosi się do każdego celowego i niepożądanego działania, takiego jak 

uderzanie, bicie, kopanie, gryzienie i przypalanie, które powoduje uraz fizyczny lub obrażenia. Czyn 

taki może polegać również na wymuszonej lub niewłaściwej aktywności fizycznej (np. obciążenia 

treningowe nieodpowiednie dla wieku lub fizycznie, w przypadku kontuzji lub bólu), wymuszonym 

spożywaniu alkoholu lub wymuszonych praktykach dopingowych. 

Przemoc fizyczna może być stosowana zarówno na boisku, jak i poza nim. Często dopuszczają się 

jej osoby na stanowiskach wymagających władzy i zaufania, takie jak trenerzy i członkowie 

otoczenia sportowca, a także rodzina i przyjaciele, rówieśnicy i kibice sportowi. 

Potencjalnie niszczące skutki przemocy fizycznej obejmują obrażenia fizyczne, śmierć, zaburzenia 

rozwoju, inne organiczne problemy zdrowotne, choroby psychiczne oraz upośledzenie społeczne, 

emocjonalne i poznawcze. Konsekwencje fizyczne są szczególnie poważne dla dzieci i młodzieży 

uprawiających sport ze względu na procesy wzrostu i rozwoju związane z ich wiekiem. 

Przemoc fizyczna nie obejmuje profesjonalnie przyjętych metod coachingowych służących poprawie 

umiejętności i wydajności, kondycji fizycznej, budowaniu zespołu lub odpowiedniej dyscypliny, 

powszechnie stosowanych w sportach walki i sztukach walki. 

II . 3.  Molestowanie seksualne 

"Molestowanie seksualne" oznacza wszelkie zachowania werbalne lub fizyczne o charakterze 

seksualnym, które są niepożądane lub w przypadku których zgoda jest wymuszana, manipulowana 

lub nie może być udzielona. Molestowanie seksualne może przybrać formę nadużycia seksualnego. 

II . 4.  Nadużycia seksualne 

Wykorzystanie seksualne to każde zachowanie o charakterze seksualnym, bez względu na to, czy 

jest ono bezkontaktowe, kontaktowe czy penetracyjne, w przypadku którego manipuluje się zgodą, 



Polityka Bezpiecznego 
Sportu WKF 

Polityka bezpiecznego sportu 
WKF - czerwiec 2019 r. 

Strona 6 / 30 

 

 

nie ma jej lub nie może być udzielona. 

Molestowanie seksualne i nadużycia w sporcie wynikają z nadużywania władzy ułatwionego przez 

kulturę organizacyjną, która ignoruje, neguje, nie zapobiega lub nawet milcząco akceptuje takie 

problemy. Molestowanie seksualne i nadużycia mogą być skierowane przeciwko każdemu 

sportowcowi, niezależnie od wieku, umiejętności sportowych, płci, narodowości, rasy lub 

pochodzenia etnicznego, klasy społecznej, poziomu wykształcenia, orientacji seksualnej lub 

niepełnosprawności. 
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Wykorzystanie seksualne jest zwykle poprzedzone procesem "uwodzenia", w ramach którego 

sprawca przygotowuje i uwrażliwia swoją ofiarę oraz nakłania ją do uległości. Uwodzenie 

(perswazja) jest narzędziem, które sprawca może stosować, aby zdobyć pozycję, z której będzie 

mógł dokonywać nadużyć. Może to trwać latami, a osoba będąca obiektem uwagi nie jest 

świadoma, że między nią a "krzywdzicielem" tworzy się coraz silniejsza więź, aż w końcu zostaje 

"złapana" w swego rodzaju sieć i nie jest w stanie oprzeć się seksualnym pragnieniom 

krzywdziciela. Badania wykazały, że często dochodzi do tego w relacjach między młodymi 

sportowcami a trenerami, którzy są nieco starsi, lub innymi osobami, którym sportowcy ufają i którzy 

zbudowali z nimi relację, którą można porównać do relacji dziecko-rodzic. 

Sportowcy niepełnosprawni i sportowcy LGBT są bardziej narażeni na doświadczenie wykorzystania 

seksualnego. Członkowie świty, na stanowiskach władzy i autorytetu, są często sprawcami nadużyć, 

ale rówieśnicy sportowców są znacznie bardziej narażeni na molestowanie seksualne niż trenerzy. 

Mężczyźni są częściej sprawcami wykorzystywania seksualnego niż kobiety. 

II . 5.  Zaniedbanie 

Zaniedbanie oznacza niezapewnienie przez trenera lub inną osobę, mającą obowiązek opieki nad 

sportowcem, minimalnego poziomu opieki nad sportowcem, co w konsekwencji powoduje szkodę, 

pozwala na wyrządzenie szkody lub stwarza bezpośrednie zagrożenie szkodą. 

Istnieje wiele doniesień o incydentach sportowych, które skutkują chorobami, obrażeniami lub 

śmiercią, którym można było zapobiec. W takich przypadkach winne są zaniedbania i naruszenia 

przepisów lub wytycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Ważne jest, aby rozróżnić 

obowiązek opieki wymagany od sportowców poniżej 18 roku życia od obowiązku wymaganego od 

osób dorosłych. 

Zaniedbanie można również zdefiniować jako niezaspokojenie przez rodziców lub opiekunów 

fizycznych i emocjonalnych potrzeb dziecka lub brak ochrony dziecka przed narażeniem na 

niebezpieczeństwo. Definicja ta dotyczy również trenerów i członków świty sportowców. 

III. SKUTKI PRZEMOCY NIEPRZYPADKOWEJ 
 

III . 1. Wpływ na sportowców 

Wszystkie grupy wiekowe i rodzaje sportowców są narażone na te problemy, ale oprócz bycia 

ofiarami, sportowcy mogą być również sprawcami. 

Osobiste koszty nieprzypadkowej przemocy wobec sportowców mogą być długotrwałe i niezwykle 

szkodliwe. Wpływ takich doświadczeń obejmuje rodzinę, przyjaciół, kolegów i rówieśników w 

środowisku domowym, zawodowym i rekreacyjnym. Wpływ ten może utrzymywać się jeszcze długo 

po zakończeniu przez sportowca swojej roli w sporcie. 

Nieprzypadkowa przemoc w sporcie może mieć również poważny negatywny wpływ na zdrowie 

fizyczne, społeczne i psychiczne sportowców. Opisane powyżej różne rodzaje nadużyć mogą 

wpływać na pogorszenie wyników, być związane z dopingiem, zwiększać gotowość sportowców do 

oszukiwania i powodować wiele innych problemów, w tym choroby psychosomatyczne, zaburzenia 

odżywiania, problemy ze snem, brak zaufania do innych, lęk, depresję, poczucie winy i wstydu, 

niską samoocenę i pewność siebie, fizyczne reakcje na stres, nadużywanie substancji, rezygnację z 

aktywności sportowej, samookaleczenia, a nawet samobójstwa. 

III . 2. Wpływ na sport karate 

Molestowanie i nadużycia w Karate mogłyby doprowadzić do rezygnacji z uprawiania sportu przez 

zawodników. To nie tylko zmniejszyłoby liczbę zawodników, ale także miałoby negatywny wpływ 
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ekonomiczny na nasz sport. Uszkodzenie reputacji Karate, spowodowane negatywnym rozgłosem z 

powodu potencjalnych przypadków molestowania lub nadużyć, doprowadziłoby do rozwiązania 

umów sponsorskich. Podważyłoby to również pewność i zaufanie, jakie sportowcy, ich świta, rodziny 

i fani, pokładają w WKF, a co za tym idzie, spowodowałoby utratę sportowców i fanów ze sportu. 
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IV. EDUKACJA I ZAPOBIEGANIE MOLESTOWANIU I NADUŻYCIOM 
 

IV . 1. Odpowiedzialność WKF 

Inicjatywy IOC Prevention of Harassment and Abuse in Sport (PHAS) zostały ustanowione przez 

komisje MKOl ds. sportowców, otoczenia sportowego, medyczną i naukową oraz ds. kobiet w 

sporcie, we współpracy z NOCs, IFs i ekspertami w tej dziedzinie. WKF wzięła te podstawy, wraz z 

IOC Safeguarding Toolkit, pod uwagę podczas tworzenia tej polityki. 

WKF jest odpowiedzialny za wdrożenie polityki ochrony oraz za stworzenie najbezpieczniejszych i 

najbardziej sprawiedliwych warunków dla zawodników Karate. Polityka ta dotyczy wszystkich osób 

zrzeszonych w WKF, bez żadnych wyjątków. To obszerne i ważne zadanie musi być zatwierdzone 

przez wszystkich interesariuszy WKF, urzędników, sędziów, trenerów, personel medyczny, personel 

WKF, sportowców, wszystkich członków świty sportowej, Kontynentalne Federacje i Związki Karate 

WKF (AKF, EKF, OKF, PKF, UFAK, Unia Śródziemnomorska, Arabska Unia Karate, itd...), 

Federacje Narodowe zrzeszone w WKF i członków Klubów Karate. Wszystkie powyższe podmioty 

muszą stosować się do niniejszej Polityki Zabezpieczeń WKF i wdrożyć na swoim poziomie 

dopasowaną politykę, aby chronić sportowców przed jakimkolwiek rodzajem molestowania lub 

nadużycia, zgodnie z wszelkimi przepisami, które mogą mieć zastosowanie. 

Jak stwierdzono w wyżej wymienionych referencjach MKOl i WKF, ale bardziej szczegółowo w 

Agendzie MKOl 2020 - Rekomendacja 18, "IOC Consensus Statement : Harassment and Abuse in 

Sport" (2007 i 2016), Kodeksie Etycznym MKOl (Artykuł 1.4) i Kodeksie Dyscyplinarnym i Etycznym 

WKF, nasza Międzynarodowa Federacja nie będzie tolerować żadnego rodzaju molestowania. 

Molestowanie jest niedopuszczalne, ponieważ jest uznawane za szkodliwe. WKF uznaje poważny 

negatywny wpływ wszystkich rodzajów molestowania na godność osobistą, rozwój i wyniki 

indywidualne i grupowe, radość z uprawiania sportu, a w niektórych przypadkach na 

bezpieczeństwo osobiste. Jest to pełna odpowiedzialność każdego członka i interesariusza WKF, 

aby zapewnić, że wszystkie konteksty, czy to na poziomie klubu, kontynentu, związku czy kraju, są 

wolne od jakiegokolwiek molestowania lub nadużycia. 

W celu pełnego poinformowania wszystkich Interesariuszy WKF, Urzędników, Sędziów, Trenerów, 

Personelu Medycznego, Personelu WKF, Rodzin, Sportowców, wszystkich członków Entourage'u 

Sportowców, Kontynentalnych Federacji i Związków Karate WKF (AKF, EKF, OKF, PKF, UFAK, 

Mediterranean Union, Arab Karate Union, etc...), Federacji Narodowych zrzeszonych w WKF oraz 

członków Klubów Karate, o naturze molestowania i nadużyć oraz o tym, jak im zapobiegać, niniejsza 

Polityka będzie dostępna w dwóch różnych miejscach na stronie internetowej WKF: Statut i Przepisy 

WKF oraz Komisja Entourage'u Zawodników WKF. Krótka prezentacja na temat molestowania i 

nadużyć będzie również dostępna na stronie internetowej Komisji WKF Athletes' Entourage wraz z 

linkami i zaleceniami do odwiedzenia "IOC Athlete Learning Gateway" oraz "Course on 

Safeguarding Athletes From Harassment and Abuse". 

Inne działania, które zostaną podjęte przez WKF to: 

➢ Przesłanie niniejszej Polityki do wszystkich afiliowanych Federacji Krajowych, 

Kontynentalnych Federacji Karate WKF i Związków, z zaleceniem należytego 

poinformowania swoich Klubów i członków; 

➢ Informowanie Kongresu WKF, członków Komitetu Wykonawczego, zawodników, trenerów i 

sędziów podczas ich zaplanowanych spotkań i odpraw o ich obowiązkach w przypadku 

sprawy dotyczącej molestowania i nadużycia; 

➢ Posiadanie informacji o molestowaniu i nadużyciach dostępnych na stoisku WKF lub na 

wspólnym biurku Komisji Sportowców i Entourage'u Sportowców, w czasie zawodów 

https://wkf.net/structure-statutes-rules.php
https://wkf.net/structure-statutes-rules.php
https://wkf.net/structure-statutes-rules.php
https://wkf.net/structure-statutes-rules.php
https://www.wkf.net/ksport-athletes-entourage-commission.php
https://www.olympic.org/athlete365/learning/
https://onlinecourse.olympic.org/course/baseview.php?id=39
https://onlinecourse.olympic.org/course/baseview.php?id=39
https://onlinecourse.olympic.org/course/baseview.php?id=39
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podczas Mistrzostw Świata, Karate Premier League, Karate Series A i innych imprez WKF. 
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WKF jest odpowiedzialny za zniechęcanie i zapobieganie molestowaniu oraz badanie wszystkich 

nieformalnych i formalnych skarg. W celu należytego zabezpieczenia sportowców, WKF 

zobowiązuje się do wyznaczenia "Oficera ds. zabezpieczeń", który będzie osobą przyjmującą każdą 

skargę i przeprowadzającą wszystkie niezbędne etapy dochodzenia, śledzącą sprawę aż do jej 

zakończenia. Oficer ten może być wspomagany, w razie potrzeby, przez jednego lub dwóch 

"Oficerów Śledczych". Pomocy udzielać będą również członkowie Komisji Entourage'u Sportowców, 

Przewodniczący Komisji Sportowców i Przewodniczący Komisji Medycznej. "Oficer 

Zabezpieczający" będzie służył w neutralnym, bezstronnym, niezależnym charakterze i będzie 

podlegał bezpośrednio Prezydentowi WKF. 

WKF ułatwi również procedurę składania skarg, dla tych ofiar i świadków molestowania, nadużycia 

lub jakiegokolwiek innego rodzaju niewłaściwego zachowania, poprzez Oficjalny Formularz Skargi 

WKF dostępny na stronie internetowej WKF. W celu uzyskania dalszej pomocy, osoba składająca 

skargę będzie mogła skontaktować się z "Oficerem ds. bezpieczeństwa" poprzez wypełnienie 

samoobjaśniającego się formularza i wysłanie go pocztą elektroniczną bezpośrednio do "Oficera ds. 

bezpieczeństwa". Zgłoszenia dotyczące molestowania i nadużyć są bardzo zachęcane, aby 

zapobiec osłabianiu sportu Karate przez takie zachowania. 

Podczas zawodów na Mistrzostwach Świata, Karate Premier League, Karate Series A, Karate Youth 

League, Youth Camp i wszystkich innych imprezach WKF, przypadki molestowania i nadużycia 

będą zgłaszane bezpośrednio do "Safeguarding Officer", członków WKF Athletes' Entourage 

Commission oraz przewodniczących zarówno Athletes' jak i Medical Commission. We wszystkich 

przypadkach "Safeguarding Officer" pozostanie centralnym punktem procesu dochodzenia, który 

musi pozostać poufny. 

WKF jest odpowiedzialna za ochronę i pomoc nie tylko wszystkim ofiarom molestowania i nadużyć, 

ale także tym, które padły ofiarą fałszywych oskarżeń. Istnieje bardzo mało dowodów na fałszywe 

oskarżenia o niewłaściwe zachowanie w sporcie, ale obawy dotyczące tej kwestii oznaczają, że 

ochrona trenerów, urzędników i członków świty musi stanowić wymiar każdej skutecznej polityki. 

Ponadto WKF ma obowiązek rozpoznać i skierować każdego zawodnika, który wykazuje oznaki lub 

wskaźniki molestowania lub nadużycia. 

Istnieją zatem trzy główne wymiary ochrony do wdrożenia: 

➢ zapewnienie mechanizmu zabezpieczającego, umożliwiającego swobodne i 

bezpieczne uprawianie Karate, bez obawy o naruszenie praw osobistych; 

➢ ochrona sportowców przed nękaniem i wykorzystywaniem przez trenerów, 

rówieśników, przyjaciół, trenerów, lekarzy, rodziny i innych członków otoczenia; 

➢ ochrona trenerów, rówieśników, przyjaciół, trenerów, lekarzy, rodzin i innych członków 

otoczenia przed fałszywymi oskarżeniami. Obejmuje to sprawiedliwy proces, w tym 

prawo do wysłuchania i dokładnego zbadania sprawy, co zapobiega ewentualnym 

niesprawiedliwym sankcjom. Podpisane kodeksy postępowania chronią osoby 

uprawiające sport przed fałszywymi oskarżeniami, ponieważ bardzo wyraźnie określają 

one wszystkie niedopuszczalne zachowania. 
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IV . 2. Edukacja i odpowiedzialność sportowca 

W celu ułatwienia realizacji Polityki Bezpiecznego Sportu WKF, zawodnicy muszą: 

➢ Znają swoje prawa i obowiązki dotyczące zapobiegania i zgłaszania nieprzypadkowej 

przemocy; 

➢ Odwiedź stronę "IOC Athlete 365-Safe Sport", aby uzyskać najlepsze informacje na 

temat ich prawa do szacunku i bezpieczeństwa; 

➢ Zidentyfikować swoje systemy wsparcia w ramach i poza członkami świty; 

➢ Wspieraj swoich rówieśników i zachęcaj ich do mówienia głośno, jeśli są świadkami lub 

doświadczają nieprzypadkowej przemocy; 

➢ Szanować prawa, godność i wartość wszystkich uczestników bez względu na ich 

zdolności, płeć i pochodzenie kulturowe; 

➢ Kontroluj ich temperament; 

➢ Powstrzymywanie się od wygłaszania obraźliwych lub poniżających uwag na temat 
innych osób; 

➢ Powstrzymaj się od robienia rasistowskich lub seksistowskich żartów; 

➢ Powstrzymanie się od wygłaszania niepożądanych komentarzy o charakterze 
seksualnym, które obrażają, zastraszają lub upokarzają; 

➢ Unikać intymnych i nieprofesjonalnych zachowań ze swoim trenerem; 

➢ Negocjować o głos w podejmowaniu decyzji dotyczących ich własnej ochrony; 

➢ Zgłaszanie wszystkich przypadków nękania, których są ofiarami lub świadkami; 

➢ Zgłaszać wszelkie podejrzenia naruszenia niniejszej Polityki. 

IV . 3. Odpowiedzialność trenerów i otoczenia sportowców 

W celu ułatwienia realizacji Polityki Bezpiecznego Sportu WKF, trenerzy i członkowie świty 

zawodników muszą: 

➢ Traktuj wszystkich z szacunkiem; 

➢ Powstrzymywanie się od wszelkich form zachowań, które mogą być postrzegane jako 
obraźliwe; 

➢ Unikaj kontaktu z ciałem, który może być odebrany jako niepożądany; 

➢ Nie należy patrzeć na sportowców, rozmawiać z nimi lub nawiązywać z nimi kontaktu w 

sposób, który jest niepożądany, natrętny, obraźliwy, dyskryminujący lub nieodpowiedni; 

➢ Unikaj wszelkich rodzajów intymności słownej, które mogą być odebrane jako 
seksualne; 

➢ Unikaj sformułowań, żartów i opinii, które w negatywny sposób odnoszą się do płci lub 

orientacji seksualnej sportowca; 

➢ Wyraźnie zaznacz członkom zespołu, że wszelka bezprawna dyskryminacja ze 

względu na wiek, płeć, rasę, upośledzenie fizyczne lub intelektualne nie będzie 

tolerowana; 

➢ Należy dążyć do tego, aby w systemie wsparcia sportowców byli reprezentowani 
przedstawiciele obu płci; 

➢ Unikaj kontaktu ze sportowcami w przestrzeniach prywatnych, chyba że obecnych jest 

kilka osób lub w porozumieniu z rodzicami/opiekunami; 

➢ Okaż szacunek dla życia prywatnego i godności sportowców i członków świty; 

➢ Bądź sprawiedliwy, rozważny i uczciwy we wszystkich kontaktach z innymi; 

https://www.olympic.org/athlete365/safe-sport-yog/
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➢ Zawsze postępuj uczciwie i w taki sposób, aby zapewnić dobre relacje wewnątrz i 

między zespołami; 

➢ Nie angażować się w nadmierne zaprzęgi podczas zawodów; 
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➢ Unikać związków intymnych. W przypadku nawiązania relacji należy poruszyć i 

otwarcie wyjaśnić sytuację; 

➢ Nie oferuj żadnej formy nagrody z zamiarem żądania w zamian usług seksualnych; 

➢ Podejmować działania i zgłaszać wszelkie naruszenia niniejszej Polityki. 

IV . 4. Poufność 

WKF rozumie delikatny charakter spraw związanych z molestowaniem i nadużyciami, w 

szczególności, że trudno jest złożyć skargę i że równie trudno jest być niesłusznie oskarżonym lub 

skazanym za molestowanie i nadużycia. WKF uznaje interes zarówno skarżącego, jak i pozwanego 

w zachowaniu poufności w każdej sprawie. Dlatego też WKF nie ujawni nazwiska osoby składającej 

skargę lub respondenta stronom zewnętrznym, chyba że będzie to wymagane w procesie 

dyscyplinarnym, prawnym lub innym procesie naprawczym. 

V. PROCEDURY SKŁADANIA SKARG NA MOLESTOWANIE I NADUŻYCIA 
 

V. 1. Pomoc dla zaniepokojonych 

Oficer Zabezpieczający WKF i członkowie Komisji ds. Entourage'u Zawodników, o ile nie są 

specjalnie przeszkoleni i wykwalifikowani w tej dziedzinie, nie powinni podejmować prób oceny lub 

leczenia sportowców zgłaszających molestowanie lub wykorzystywanie, ale powinni kierować 

wszystkie przypadki do odpowiednich ekspertów w dziedzinie pracy socjalnej, Przewodniczącego 

Komisji Medycznej oraz Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej i Prawnej, w celu 

przeprowadzenia dalszych badań fizycznych i/lub psychologicznych oraz leczenia. Oficer 

Zabezpieczenia WKF, oficerowie śledczy (w tym zarówno mężczyźni jak i kobiety) oraz członkowie 

Komisji Entourage'u Sportowców będą posiadali wszystkie niezbędne informacje i szkolenia na 

temat zapobiegania i leczenia molestowania i nadużyć, aby jak najlepiej przeprowadzić cały proces, 

oferując każdej poszkodowanej stronie najlepszą pomoc w rozwiązaniu problemu. 

V. 2.  Nieformalna procedura składania skarg 

Procedury nieformalne koncentrują się raczej na rozwiązaniu niż na udowodnieniu faktów lub 

uzasadnieniu skargi. Procesy nieformalne dążą do rozwiązania kwestii praw człowieka bez badania 

lub oceny merytorycznej zarzutów (na przykład poprzez ułatwienie komunikacji między 

zainteresowanymi osobami). Ten rodzaj nieformalnego procesu nie jest zazwyczaj odpowiedni w 

przypadku poważnych lub systemowych zarzutów. Jeśli stosuje się proces nieformalny, nadal musi 

być jasne, że skarga zostanie potraktowana poważnie i omówiona z osobami odpowiedzialnymi. 

Biorąc pod uwagę, że może istnieć brak równowagi sił, kwestie bezpieczeństwa lub obawa przed 

odwetem, skarżący nie musi zajmować się sprawą bezpośrednio z potencjalnym respondentem 

przed skorzystaniem z mechanizmu składania skarg przez funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa. 

Proces ten gwarantuje, że wszelkie podjęte kroki nie będą karać skarżącego za złożenie skargi, a 

wszelkie obawy dotyczące bezpieczeństwa skarżącego będą traktowane z najwyższą powagą. 

Nieformalne sposoby radzenia sobie z nieprzypadkową przemocą, które nie obejmują zarzutów 

karnych, mogą obejmować następujące działania: 

1. Osoba, która doświadcza nękania, jest zachęcana do wyraźnego uświadomienia 

nękającemu, że zachowanie jest niepożądane, obraźliwe i sprzeczne z polityką WKF i 

Kodeksem Postępowania. 

2. Jeśli niewłaściwe jest zbliżanie się do molestującego, ofiara może poufnie 

poinformować i szukać porady lub wsparcia u trenera, urzędnika, kolegi lub innej 

starszej osoby, której ufa. 
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3. W celu ochrony ofiary przed jakąkolwiek formą groźby lub odwetu, mediacja lub 

arbitraż mogą być przeprowadzone przez Oficera Zabezpieczenia WKF pomiędzy 

skarżącym a pozwanym, jeśli ten ostatni uzna swoje przewinienie i jest skłonny do 

nieformalnego rozwiązania. 

4. Jeśli nie jest możliwa konfrontacja z nękającym lub jeśli po konfrontacji z nękającym 

nękanie trwa nadal, osoba składająca skargę powinna skontaktować się z Oficerem ds. 

Bezpieczeństwa WKF, a następnie złożyć pisemną skargę w celu rozpoczęcia 

formalnej procedury. 

V. 3.  Formalna procedura składania skarg 

1. Pierwszy krok formalnej procedury skargowej rozpoczyna się od złożenia przez 

skarżącego pisemnej skargi do Oficera Zabezpieczającego WKF. Skarżący wypełnia 

samousprawiedliwiający się Formularz Oficjalnej Skargi WKF dostępny na stronie 

internetowej WKF. W razie potrzeby może poprosić o pomoc w jego wypełnieniu. 

2. Po skontaktowaniu się ze skarżącym, rolą Oficera Zabezpieczającego WKF jest pomoc 

w neutralnym i bezstronnym charakterze, od przyjęcia skargi do zapewnienia mu 

wszelkiej niezbędnej pomocy. 

3. Jeśli członek świty lub rówieśnik sportowca jest świadkiem nękania lub nadużycia 

innego sportowca i zgłasza to za pomocą Oficjalnego Formularza Skarg WKF, Oficer 

Zabezpieczający spotka się ze skarżącym i domniemaną ofiarą i postępuje zgodnie z 

tym procesem. 

4. Jeśli Oficer Zabezpieczający WKF uważa, że istnieją wystarczające dowody 

uzasadniające formalną skargę, ale skarżący nie chce tego zrobić, być może z obawy 

przed represjami, Oficer Zabezpieczający może nadal złożyć formalną skargę i 

postępować zgodnie z tym procesem. 

5. W przypadku złożenia formalnej skargi, w ciągu 15 dni od jej otrzymania, Oficer 

Zabezpieczający WKF przedłoży raport Prezydentowi WKF z zaleceniami dotyczącymi 

dalszych działań, które należy podjąć. Z zastrzeżeniem absolutnej poufności i zgodnie 

z niezbędnymi wymogami podczas dochodzenia, Oficer Zabezpieczający WKF będzie 

wspomagany w całym procesie przez Oficerów Śledczych, Przewodniczącego Komisji 

Medycznej, Przewodniczącego Komisji Sportowców i Przewodniczącego Komisji 

Dyscyplinarnej i Prawnej. 

6. Celem dochodzenia jest ustalenie, czy doszło do molestowania i nadużycia, a jeśli tak, 

to jakie działania należy podjąć w celu rozwiązania sprawy. 

7. Dochodzenia, w razie potrzeby, powinny angażować odpowiednie zasoby w obrębie 

społeczności. W przypadku podejrzenia jakiejkolwiek działalności przestępczej, 

niezależnie od tego, czy jest ona skierowana do osoby dorosłej czy nieletniej, należy 

jak najszybciej poinformować organy ścigania. 

8. Rolą Oficera Zabezpieczającego WKF lub oficerów śledczych jest poinformowanie 

domniemanego napastnika, przeprowadzenie rozmowy z obiema stronami oddzielnie, 

poufnie i bezstronnie, prowadzenie dokładnych zapisów procesu, podjęcie próby 

mediacji i pojednania, gdy jest to właściwe, osiągnięcie satysfakcjonującego 

rozwiązania i podjęcie działań dyscyplinarnych. Prezydent WKF będzie informowany 

na każdym etapie procesu o wszelkich działaniach następczych, rekomendacjach lub 

decyzjach wymaganych przez Komitet Wykonawczy WKF. 
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9. Jeśli istnieją przesłanki wskazujące na bezprawną działalność, wówczas odpowiednie 

władze krajowe lub publiczne zostaną poinformowane. Element kryminalny zostanie 

zbadany, podczas którego i w zależności od przypadku, WKF może, ale nie musi, 

wstrzymać swoje wewnętrzne procesy w oczekiwaniu na wynik publicznego 

dochodzenia w sprawie bezprawnej działalności. 
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10. Wszystkie przypadki molestowania seksualnego i nadużyć będą uznane za bezprawne 

i dlatego nieodpowiednie dla Oficera Zabezpieczającego WKF do podjęcia próby 

rozwiązania. W takich przypadkach, Prezydent WKF zostanie natychmiast 

poinformowany, a raporty zostaną skierowane do Przewodniczącego Komisji 

Dyscyplinarnej i Prawnej WKF, który zajmie się wszystkimi niezbędnymi wymogami 

prawnymi, w tym zaangażowaniem wszystkich odpowiednich władz publicznych i 

podmiotów prawnych współpracujących z WKF. 

11. Jeśli skarżący zdecyduje się nie kontynuować lub wycofać skargę, WKF nadal ponosi 

odpowiedzialność prawną za utrzymanie środowiska sportowego wolnego od 

molestowania. Oficer Zabezpieczenia WKF musi zatem określić, czy domniemane 

molestowanie jest wystarczająco poważne, aby uzasadnić dochodzenie. 

12. Jeżeli skarga, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Oficera 

Bezpieczeństwa WKF, jest bezzasadna lub nie stanowi przypadku nękania lub 

nadużycia w rozumieniu niniejszej Polityki, wówczas sprawa zostanie zamknięta. 

VI. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE 
 

1. Każda osoba, przeciwko której skarga na molestowanie lub nadużycie jest uzasadniona, 

zostanie surowo zdyscyplinowana zgodnie z Kodeksem Dyscyplinarnym i Etycznym WKF 

przez Komitet Wykonawczy WKF, w oparciu o ustalenia i zalecenia dokonane przez Oficera 

Bezpieczeństwa WKF i Komisję Dyscyplinarną i Prawną WKF. 

2. Zapobieganie wszelkim formom molestowania i nadużyć oraz chęć WKF do stworzenia 

bezpiecznego środowiska dla sportowców jest jasno określone w Kodeksie Dyscyplinarnym 

i Etycznym WKF, w Zasadach Etycznych (Artykuły 5.1.1; 5.1.2; 5.1.4 & 5.1.7 na stronie 5). 

Odpowiednie sankcje dla osób uznanych za winne molestowania i nadużycia są jasno 

opisane w Artykule 7.1 na stronie 8 (Środki dyscyplinarne). WKF jest zobowiązana do 

podjęcia wszelkich niezbędnych działań prawnych w celu rozwiązania skargi w najlepszy 

możliwy sposób dla ofiary. 

3. Oprócz powyższych działań prawnych, WKF podejmie wszelkie niezbędne środki, na 

poziomie międzynarodowym, z zainteresowaną Kontynentalną Federacją lub Związkiem 

Karate, Narodową Federacją lub Klubem, w celu definitywnego rozwiązania problemu i 

zapobieżenia ponownemu wystąpieniu w tym miejscu lub gdziekolwiek indziej. 

4. W przypadku podejrzenia zachowań niezgodnych z prawem, zarówno wobec osoby 

dorosłej jak i nieletniej, należy jak najszybciej poinformować organy ścigania. Komisja 

Dyscyplinarno-Prawna WKF, wraz z Prezesem WKF i kancelarią prawną współpracującą z 

WKF, skieruje tę sprawę do odpowiednich organów władzy publicznej. 

5. Nie wolno wydawać wyroków w trybie przyspieszonym ani stosować pochopnych kar. 

Proces dochodzenia i rozwiązywania wszelkich skarg dotyczących molestowania musi być 

sprawiedliwy dla wszystkich stron, dając odpowiednią możliwość przedstawienia obrony 

przed zarzutami. 

6. Środki i sankcje muszą respektować zasadę proporcjonalności i być zgodne z 

obowiązującym prawem. Przy określaniu proporcjonalności należy wziąć pod uwagę 

następujące czynniki: charakter i wagę naruszeń, liczbę naruszeń, wszelkie inne istotne 

okoliczności (np. gdy osoba wykorzystywana lub nękana jest nieletnia). 

7. Niemniej jednak, aby zarówno chronić członków otoczenia sportowców (trenerów, 

rówieśników, przyjaciół, personel, lekarzy, trenerów i rodziny) przed niesłusznymi 



Polityka Bezpiecznego 
Sportu WKF 

Polityka bezpiecznego sportu 
WKF - czerwiec 2019 r. 

Strona 18 / 30 

 

 

oskarżeniami, które mogą się pojawić, jak i reputację WKF, każdy, kto złoży skargę, która 

jest wyraźnie fałszywa lub złośliwa, będzie podlegał dyscyplinie. 
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8. Działanie dyscyplinarne określone przez WKF będzie ostateczne i wiążące dla skarżącego, 

molestującego i WKF. O ile nie określono inaczej, wejdzie ono w życie natychmiast. 

Komisja Medyczna może zostać poproszona o podjęcie działań następczych w stosunku do 

skarżącego, aby zapewnić wszelkie niezbędne wsparcie psychologiczne, emocjonalne i 

medyczne. 

9. Jeśli skarżący nie jest zadowolony z wyniku dochodzenia lub działania dyscyplinarnego, 

zostanie mu przypomniane prawo do złożenia skargi do zewnętrznej jurysdykcji. 

VII. ZASTOSOWANIE POLITYKI 
 

Polityka Bezpiecznego Sportu WKF" będzie miała zastosowanie do wszystkich interesariuszy WKF, 

Urzędników, Sędziów, Trenerów, Personelu Medycznego, Personelu WKF, Rodzin, Zawodników i 

wszystkich innych członków otoczenia Zawodników, Kontynentalnych Federacji i Związków Karate 

WKF (AKF, EKF, OKF, PKF, UFAK, Unia Śródziemnomorska, Arabska Unia Karate, itd...), Federacji 

Narodowych zrzeszonych w WKF oraz członków Klubów Karate. Polityka ta musi służyć jako wzór 

dla Federacji i Związków Kontynentalnych, a przede wszystkim dla Federacji Narodowych WKF. 

Wszystkie te podmioty muszą zgodzić się z tą Polityką i wykorzystać ją jako podstawę do wdrożenia 

własnej Polityki ochrony sportowców przed jakąkolwiek formą nieprzypadkowej przemocy. Ponieważ 

kwestia ta jest tak ważna, WKF wymaga współpracy wszystkich wyżej wymienionych organizacji. 

WKF oczekuje od swoich Federacji Narodowych, że zajmą się codziennym śledzeniem 

molestowania i nadużyć w odniesieniu do wszystkich sportowców na całym świecie. Aby niniejsza 

Polityka Bezpiecznego Sportu była najbardziej efektywna, zastosowane zostaną następujące ramy: 

• Federacje krajowe będą zajmować się codziennym stosowaniem Polityki 

• WKF będzie stosować Politykę podczas zawodów WKF - "Ramy czasowe zawodów WKF" 

VII. 1. Zgłoszenie przez Federacje Narodowe 

• Wdrożenie Polityki: Federacje krajowe wdrożą podobną politykę, opartą na Polityce 

Bezpiecznego Sportu WKF, wyznaczą Krajowego Oficera ds. Zabezpieczeń i będą 

współpracować z niezależną i zewnętrzną firmą prawniczą w celu zajęcia się wszelkimi 

przypadkami molestowania i nadużyć. 

W przypadku jakichkolwiek zgłoszeń dotyczących zachowań niezgodnych z prawem, takich 

jak molestowanie seksualne i nadużycia, należy poinformować policję i wszystkie inne 

właściwe władze krajowe. NOC i Ministerstwo Sportu muszą być również zaangażowane w 

zajęcie się daną sprawą. 

• Niepowodzenie w stosowaniu Polityki: W przypadku, gdy Federacja Narodowa nie ma 

polityki lub procedur lub nie chce zrobić nic, aby pomóc osobie skarżącej się na 

molestowanie i wykorzystywanie (na przykład, gdy Zarząd Federacji jest bezpośrednio 

zaangażowany), ofiara lub świadek takiego zachowania będzie mógł porozmawiać 

bezpośrednio z WKF w czasie zawodów. Jednakże, w pilnym i poważnym przypadku, ofiara 

lub świadek nie może czekać i musi natychmiast zaangażować Oficera Zabezpieczenia 

WKF. Oficer ten napisze do Federacji Narodowej, wzywając ją do rozwiązania sprawy 

wewnętrznie i kontynuowania jej z WKF. Jeśli będzie to konieczne, WKF zaangażuje NOC i 

Krajowe Ministerstwo Sportu, prosząc je o zajęcie się sprawą pomiędzy NF, ofiarą i sprawcą. 

VII. 2. Stosowanie przez WKF - "Ramowych zasad czasowych zawodów WKF" 

VII. 2. Cele ram czasowych konkursu 

"Ramy Czasu Igrzysk MKOl" zostały opracowane przez Komisje MKOl ds. Sportowców, Entourage'u 

Sportowego, Medyczno-Naukową i Kobiet w Sporcie, zgodnie z Agendą Olimpijską 2020, 
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Rekomendacją 18 (Wzmocnienie wsparcia dla sportowców), oraz 7. Międzynarodowym Forum 

Sportowców MKOl z 2015 roku. Jest również wspierana przez Artykuł 1.4 Kodeksu Etycznego 

MKOl. 
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Ramy czasowe zawodów WKF", są dostosowane do MKOl i mają na celu pomoc w ochronie 

zawodników i innych uczestników przed nękaniem i nadużyciami podczas zawodów WKF, w tym, 

ale nie tylko, Mistrzostw Świata, Karate Premier League, Karate Series A, obozu młodzieżowego i 

zawodów ligi młodzieżowej. Federacje i Związki Kontynentalne przyjmą ten sam format co WKF dla 

zawodów kontynentalnych. 

Organizatorzy imprez WKF będą proszeni o dodanie do każdego Biuletynu Imprez WKF 

ostrzeżenia: "Imprezy WKF muszą być bezpieczne dla wszystkich zawodników i uczestników i 

całkowicie wolne od wszelkich form nieprzypadkowej przemocy, czyli molestowania i znęcania się. 

Wszelkie takie zachowania nie będą tolerowane". Będą również proszeni o dodanie danych 

kontaktowych Oficera ds. Zabezpieczeń, gdyby jakaś osoba potrzebowała jakichkolwiek informacji 

dotyczących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. 

 

VII. 2. 2. Mistrzostwa Świata WKF i obozy młodzieżowe: 
 

• Informacje ogólne: Komisja Sportowców i Komisja Entourage'u Sportowców będą miały 

wspólne stanowisko, aby działać jako "helpdesk", gdzie będą dostępne informacje, jak 

również Oficjalny Formularz Reklamacji WKF. Członkowie Komisji Atletycznej oraz 

Przewodniczący Komisji Atletycznej będą pod ręką, aby pomóc w wypełnieniu tego 

formularza. Na obozie młodzieżowym przewodniczący Komisji Sportowej będzie pełnił 

funkcję "Oficera Bezpieczeństwa Imprezy". 

Sędziowie i trenerzy zostaną poinformowani o molestowaniu i nadużyciach podczas odpraw 

przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej WKF (lub wyznaczonego członka RC) oraz 

Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego WKF. Zawodnicy będą informowani przez 

Przewodniczącego Komisji Sportowej (lub wyznaczonego członka AC). 

• Przypadek fizycznego lub werbalnego nękania lub znęcania się w strefie zawodów: 

sędzia główny zawodów przerwie zachowanie sprawcy i podejmie niezbędne działania, w 

tym ostrzeżenie, odebranie karty akredytacyjnej lub ograniczenie dalszego dostępu do strefy 

zawodów. Zgłoszenie musi być dokonane do Oficera Zabezpieczenia WKF lub członka 

Komisji Entourage'u Zawodników. 

• Przypadek fizycznego lub słownego nękania lub znęcania się w innym miejscu w 

miejscu zawodów: należy poinformować członka Komisji Entourage'u Zawodników WKF, 

Oficera Zabezpieczenia WKF lub Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego WKF. Zajmą 

się oni sprawą, aby rozwiązać ją wewnętrznie, jeśli to możliwe. W zależności od powagi 

sprawy, bezpieczeństwo imprezy, zainteresowane Federacje Narodowe oraz Komisja 

Medyczna i Komisja Dyscyplinarna i Prawna WKF zostaną zaangażowane i zostaną podjęte 

odpowiednie środki. 

• Przypadek molestowania lub nadużycia seksualnego: wypełniony zostanie Oficjalny 

Formularz Skargi WKF, a wstępne przesłuchanie z udziałem ofiary lub świadka i sprawcy 

zostanie przeprowadzone przez Oficera ds. Zabezpieczenia i Oficerów Śledczych. 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Przewodniczący Komisji Medycznej będą 

również zaangażowani. W zależności od powagi sprawy, do zajęcia się nią będzie również 

zobowiązany Prezydent lokalnej Federacji Narodowej, zainteresowane Federacje Narodowe, 

lokalne władze krajowe oraz Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej i Prawnej WKF. 

VII. 2. 3. Ligi Premierowe Karate WKF, Serie A i Ligi Młodzieżowe: 
 

• Informacje ogólne: "Oficerem zabezpieczającym imprezę" będzie "Opiekun imprezy WKF". 

Dane kontaktowe Oficera (numer telefonu i adres e-mail) będą dostępne dla wszystkich 

uczestników w Biuletynie Imprezy. Oficer Zabezpieczenia Imprezy będzie podlegał Oficerowi 
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Zabezpieczenia Imprezy WKF. 
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Sędziowie i trenerzy będą informowani o molestowaniu i nadużywaniu podczas odpraw 

przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej WKF i Superwizora WKF lub przedstawiciela. 

• Przypadek fizycznego lub słownego nękania lub znęcania się w strefie zawodów: 

sędzia główny zawodów przerwie zachowanie sprawcy i podejmie niezbędne działania, w 

tym upomnienie, odebranie karty akredytacyjnej lub ograniczenie dalszego dostępu do strefy 

zawodów. Zgłoszenie musi być dokonane do Oficera Zabezpieczenia Zawodów. 

• Przypadek fizycznego lub werbalnego nękania lub znęcania się w innym miejscu na 

terenie zawodów: należy poinformować Oficera Zabezpieczenia Zawodów. Zajmą się oni 

sprawą, aby w miarę możliwości rozwiązać ją wewnętrznie. W zależności od powagi sprawy, 

ochrona imprezy, Główny Lekarz Zawodów, zainteresowane Federacje Narodowe oraz 

Komisja Dyscyplinarna i Prawna WKF zostaną zaangażowane, a odpowiednie środki 

zostaną podjęte. 

• Przypadek molestowania lub nadużycia seksualnego: wypełniony zostanie Oficjalny 

Formularz Skargi WKF, a wstępne przesłuchanie z udziałem ofiary lub świadka i sprawcy 

zostanie przeprowadzone przez Oficera Zabezpieczenia Zawodów. Główny Lekarz Zawodów 

będzie zaangażowany i w zależności od powagi sprawy, do zajęcia się sprawą będzie 

również zobowiązany lokalny Prezydent Federacji Narodowej, zainteresowane Federacje 

Narodowe, lokalne władze krajowe, Oficer Zabezpieczenia Zawodów WKF oraz 

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej i Prawnej WKF. 

VII. 2. 4. Dla Federacji i Związków Kontynentalnych: 
 

Informacje ogólne: Federacje i Związki Kontynentalne muszą wyznaczyć "Kontynentalnego 

Oficera Zabezpieczającego", który będzie w kontakcie z Oficerem Zabezpieczającym WKF. 

Każdy zaistniały przypadek musi być rozwiązany na poziomie kontynentalnym, z raportem 

do WKF. 

Sędziowie i trenerzy będą informowani o molestowaniu i nadużyciach podczas odpraw przez 

Przewodniczącego Kontynentalnej Komisji Sędziowskiej i Przewodniczącego 

Kontynentalnego Komitetu Organizacyjnego lub jego przedstawiciela. 

• Przypadek fizycznego lub słownego nękania lub znęcania się w obszarze zawodów: 

sędzia główny zawodów przerwie zachowanie sprawcy i podejmie niezbędne działania: w 

tym ostrzeżenie, odebranie karty akredytacyjnej lub ograniczenie dalszego dostępu do 

obszaru zawodów. Zgłoszenie musi zostać złożone do Kontynentalnego Oficera 

Zabezpieczenia lub Przewodniczącego Kontynentalnego Komitetu Organizacyjnego. 

• Przypadek fizycznego lub słownego nękania lub znęcania się w innym miejscu w 

miejscu rozgrywania zawodów: należy poinformować Oficera Zabezpieczenia 

Kontynentalnego lub Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Kontynentu. Zajmą się 

oni sprawą, aby w miarę możliwości rozwiązać ją wewnętrznie. W zależności od powagi 

sprawy zaangażowane zostanie bezpieczeństwo zawodów, Kontynentalna Komisja 

Medyczna, zainteresowane Federacje Narodowe oraz Kontynentalna Komisja Dyscyplinarna 

i Prawna, a także podjęte zostaną odpowiednie środki. 

• Przypadek molestowania lub nadużycia seksualnego: wypełniony zostanie Oficjalny 

Formularz Skarg WKF, a wstępne przesłuchanie z udziałem ofiary lub świadka i sprawcy 

zostanie przeprowadzone przez Kontynentalnego Oficera Zabezpieczającego. 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Przewodniczący Komisji Medycznej zostaną 

zaangażowani, a w zależności od powagi sprawy, do zajęcia się nią będzie zobowiązany 

Prezydent lokalnej Federacji Narodowej, zainteresowane Federacje Krajowe, lokalne władze 

krajowe Przewodniczący Kontynentalnej Komisji Dyscyplinarnej i Prawnej. 
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Oficer zabezpieczający WKF jest centralnym punktem każdego incydentu i musi być w pełni 

poinformowany o każdej sprawie, nawet jeśli jest ona rozwiązana lokalnie. 
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VIII . 1. Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa WKF 

Oficer Zabezpieczenia WKF będzie odpowiedzialny za śledzenie wszystkich zgłoszonych 

incydentów nieprzypadkowej przemocy. Oficer ten będzie również odpowiedzialny za: 

a) współdziałanie z Komitetem Organizacyjnym WKF, Komisją Medyczną i Komisją 

Dyscyplinarno-Prawną; 

b) dokumentowanie wszystkich zgłoszeń o molestowaniu i nadużyciach podczas 

Zawodów WKF, wspólnie z "Oficerem Zabezpieczenia Zawodów", Oficerami 

Dochodzeniowymi i Przewodniczącym Komisji Medycznej; 

c) koordynowanie składania sprawozdań Prezesowi WKF i Komisji Dyscyplinarno-

Prawnej WKF; 

d) zapewnienie, że władze lokalne zostały należycie powiadomione przez Kraj 

Przyjmujący, odpowiednio i w razie potrzeby zgodnie z prawem lokalnym. (Dla 

jasności, władze lokalne są odpowiedzialne za określenie, czy należy przeprowadzić 

dochodzenie karne w związku z domniemanym incydentem); 

e) zapewnienie wsparcia dla każdego zainteresowanego. 

VIII . 2. Procedura zgłaszania przypadków molestowania i nadużyć 

VIII.4. 1. Raportowanie 

a) Każdy może zgłosić incydent molestowania i nadużycia. 

 
b) W przypadku incydentu z udziałem osoby niepełnoletniej jako domniemanego sprawcy 

molestowania i znęcania się, należy poinformować rodziców lub opiekuna prawnego 

takiej osoby niepełnoletniej (Federacja Krajowa, Trener). 

c) W przypadku incydentu z udziałem osoby niepełnoletniej jako domniemanej ofiary lub 

świadka trzeciego stopnia molestowania i nadużycia, należy poinformować rodziców 

lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej (Federacja Krajowa, Trener), pod 

warunkiem, że czyniąc to, bezpieczeństwo lub dobro osoby niepełnoletniej nie jest 

zagrożone. 

d) W przypadku, gdy poinformowanie rodziców lub opiekunów prawnych zostanie uznane 

za zagrożenie dla bezpieczeństwa lub dobra małoletniego, należy poinformować inną 

osobę, działającą w charakterze urzędowym (najlepiej medycznym lub prawnym), w 

ramach tej samej delegacji co małoletni, pod warunkiem, że dzięki temu nie zostanie 

zagrożone bezpieczeństwo lub dobro małoletniego. 

e) Każdy uczestnik, który jest świadkiem lub podejrzewa incydent molestowania lub 

nadużycia wobec osoby nieletniej podczas zawodów WKF, musi zgłosić taki incydent 

poprzez kanały sprawozdawcze opisane poniżej. 

f) Kanały sprawozdawcze, poprzez które należy zgłaszać wszelkie domniemane 

przypadki nękania lub nadużycia, są następujące: 

1. "Pełnomocnik ds. zabezpieczenia imprez"; 

2. stanowisko Komisji Sportu i Entourage'u Sportowców, jeśli jest dostępne; 

3. członków Komisji Entuzjastów Sportu WKF; 

4. członków Komisji Lekarskiej; 

5. " Oficjalny formularz reklamacji WKF" na stronie internetowej WKF. 
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g) Skarga złożona za pośrednictwem któregokolwiek z kanałów sprawozdawczych 

zostanie skierowana do Oficera Bezpieczeństwa WKF. 

h) Zgłoszenia dotyczące nękania i nadużyć mogą być składane na piśmie lub osobiście. 

"Specjalista ds. bezpieczeństwa imprez" zapewni, że takie zgłoszenia zostaną 

udokumentowane, w tym imię i nazwisko, tytuł, adres, informacje kontaktowe i podpis 

osoby składającej skargę. Raport powinien również zawierać informacje dotyczące 

przyczyn i podstaw skargi, w tym wszelkie dowody, które mogą sugerować, że doszło 

do nękania i nadużycia. 

VIII.4. 2. Procedura 

a) Jeśli domniemany incydent molestowania lub nadużycia miał miejsce pomiędzy 

osobami należącymi do tej samej Federacji Narodowej, incydent zostanie rozwiązany 

przez wspomnianą Federację Narodową, pod warunkiem, że ta Federacja ustanowiła 

odpowiednią procedurę ochrony sportowców, w tym nieletnich. Dotyczy to również 

wszelkich incydentów mających miejsce przed zawodami, ale zgłoszonych podczas 

zawodów. 

b) We wszystkich innych przypadkach domniemanego molestowania lub znęcania się, w 

tym na samej imprezie, występujących między osobami należącymi do: 

1. różnych organizacji; 

2. tej samej Federacji Krajowej, która posiada odpowiednią procedurę ochrony 

osób, ale uznaną przez WKF za niezadowalającą; 

3. tej samej Federacji Krajowej, która nie posiada odpowiedniej procedury 

zabezpieczenia osób, 

WKF podejmie odpowiednie działania w celu zabezpieczenia danej osoby, w tym 

podejmie wszelkie działania dyscyplinarne, jeśli to konieczne. 

Więcej szczegółów znajduje się w paragrafie "V. Skargi i procedury dotyczące molestowania", na 
stronie 9. 

VIII . 3. Postępowanie dyscyplinarne 

Każdy domniemany incydent molestowania i nadużycia podczas zawodów WKF musi być 

traktowany zgodnie z procesem opisanym w paragrafie "VI. Działania dyscyplinarne", na stronie 11. 

Oficer Zabezpieczający Zawody", postępując zgodnie z procesem opisanym powyżej, przeprowadzi 

wszystkie niezbędne wymagania lokalne i na miejscu, informując w pełni Oficera Zabezpieczającego 

WKF, który z kolei podejmie dalsze działania z Prezydentem WKF, Komisją Medyczną i 

Dyscyplinarną oraz Prawną WKF. 

VIII . 4. Poufność 

a) Wszystkie sprawy dotyczące domniemanego incydentu nękania i nadużycia, w 

szczególności to, skąd pochodzi zgłoszenie, dane osobowe zainteresowanych stron, 

inne informacje zebrane w trakcie dochodzenia oraz wyniki dochodzenia ("Informacje 

Poufne") będą traktowane jako poufne i traktowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

b) WKF może ujawnić Informacje Poufne odpowiednim osobom lub władzom (z 

zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa), jeżeli: 

1. brak ujawnienia takich informacji może spowodować szkodę dla danej osoby; 
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2. takie informacje dotyczą potencjalnych zachowań przestępczych. 
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c) Decyzje z Procedury Dyscyplinarnej będą co do zasady zawierały Informacje Poufne, 

które zostaną publicznie ujawnione przez WKF. Informując o takich decyzjach, WKF 

będzie: 

1. nie zawiera żadnych danych osobowych ofiary bez uzyskania wcześniejszej 

zgody; 

2. Uwzględnić życzenie innych zainteresowanych stron do zachowania 

anonimowości i pominięcia ich danych osobowych, w niektórych przypadkach. 
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