
 

Oświadczenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
 
W nawiązaniu do materiału wyemitowanego w „Wydarzeniach sportowych” Telewizji Polsat 
w dniu 11 stycznia 2023 roku Polski Komitet Olimpijski informuje, że podczas Noworocznego 
Spotkania Rodziny Olimpijskiej wyróżnił Polskie Związki Sportowe, których zawodnicy w roku 
2022 zdobyli medale igrzysk olimpijskich (w 2022 r. dotyczy to sportów zimowych)  
lub  których narodowe kadry seniorskie – kobiet i mężczyzn – wywalczyły medale mistrzostw 
świata w konkurencjach olimpijskich. 
 
Jeśli w minionym roku nie były organizowane mistrzostwa świata, Polski Komitet Olimpijski 
wyróżnił Związki Sportowe, które zdobyły medale w konkurencjach olimpijskich  
w mistrzostwach Europy. Ta zasada obowiązuje od wielu lat i obowiązywała również  
za prezesury poprzednich prezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
 
Zgodnie z nią Polski Komitet Olimpijski za osiągnięcia w roku 2022 nagrodził: 
 

 Polski Związek Alpinizmu 

 Polski Związek Bokserski 

 Polski Związek Golfa 

 Polski Związek Judo 

 Polski Związek Kajakowy 

 Polski Związek Lekkiej Atletyki 

 Polski Związek Narciarski 

 Polski Związek Piłki Siatkowej 

 Polski Związek Pływacki 

 Polski Związek Rugby 

 Polski Związek Strzelectwa Sportowego 

 Polski Związek Szermierczy 

 Polski Związek Tenisowy 



 

 Polski Związek Towarzystw Wioślarskich 

 Polski Związek Zapaśniczy 

Z uwagi na spektakularne sukcesy Igi Świątek i Adriana Meronka PKOl wyróżnił Polski 
Związek Tenisowy i Polski Związek Golfa, pomimo iż w tych dyscyplinach nie rozgrywa się 
mistrzostw świata i Europy. 
 
W 2022 roku seniorskie reprezentacje kobiet i mężczyzn w koszykówce 3x3 zakończyły 
udział w mistrzostwach świata na etapie ćwierćfinału, zatem nie spełniły obowiązujących 
kryteriów. 
 
Prezes PKOl i Polski Komitet Olimpijski doceniają każdy progres – w każdej dyscyplinie 
sportowej, a w swojej działalności kierują się wyłącznie aspektami sportowymi i przyjętymi 
przez kapituły oraz zespoły zasadami. 
 
Wyrażamy nadzieję, że Polski Związek Koszykówki – jako członek olimpijskiej rodziny  
i społeczności – akceptuje te obowiązujące od lat kryteria, a medialny atak na PKOl nie jest 
elementem wykorzystania redakcji i mediów do realizacji własnych celów. 
 
Redakcja „Wydarzeń sportowych” Telewizji Polsat – przed emisją programu – nie poprosiła 
PKOl o komentarz w tej sprawie. 
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