
 

 

 

 

 

 

Poznań, 30 kwietnia 2020 roku 
 

 

 

W związku z wieloma zapytaniami przesłanymi do mnie oraz do Prezydium Kolegium 

Sędziów Wielkopolskiego ZPN, chciałbym w imieniu moim, a także w/w organu, wyjaśnić 

i poruszyć parę kwestii w tym trudnym dla wszystkich okresie. 
 

Na dzień dzisiejszy jestem w stałym kontakcie z przedstawicielami władz Wielkopolskiego 

Związku Piłki Nożnej oraz Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej.  

Z powodu pandemii koronawirusa runda wiosenna sezonu 2019/2020 została zawieszona w 

dniu 10 marca na okres 2 tygodni. Następnie zawieszenie rozgrywek zostało wydłużone kolejno 

do 29 marca, 26 kwietnia, a ostatnią decyzją do 11 maja br. Póki co, w międzyczasie podjęto 

również decyzję, że rozgrywki szczebla centralnego zostaną wznowione 27 maja. 

Co z pozostałymi rozgrywkami -  na dzień dzisiejszy nie wiemy. 
Sami widzicie, jak sytuacja się dynamicznie rozwija i każdy kolejny dzień przynosi nam nowe 

rozwiązania. 

Przypominam jednak, że nasze Kolegium Sędziów nie jest organem decyzyjnym, więc na tę 

chwilę musimy czekać na dalsze rozporządzenia Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz 

obserwować rozwój wydarzeń.  
Zanim podejmę z Prezydium znaczące decyzje w sprawie dalszego funkcjonowania organizacji 

sędziowskiej muszę jednak wiedzieć, na czym stoimy. Póki co mamy zbyt wiele niejasności, 

dlatego proszę Was o wiele spokoju i wyrozumiałości w tych ciężkich czasach, na które ani ja 

ani Wy nie mieliśmy wpływu. 
 

W tym momencie nie jestem w stanie również odpowiedzieć na częste zapytania z Waszej 

strony o wytyczne, jakie będę obowiązywały, po naszym powrocie na zielone boiska. Czy 

będziemy sędziować w maseczkach lub przyłbicach ochronnych czy będziemy używać 

elektronicznych gwizdków, czy obserwatorzy będą przebywać z sędziami w jednym 

pomieszczeniu itp. 

Na dzień dzisiejszy nie posiadam takiej wiedzy. 
 

Pragnąłbym również rozjaśnić i przypomnieć, zwłaszcza młodszym członkom naszego KS, 

pewne zasady funkcjonowania naszej organizacji sędziowskiej. 

 

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 19 kwietnia 2012 roku wydał uchwałę dot. 

licencji sędziowskich. Od tego momentu każdy sędzia, aby sprawować funkcję arbitra na 

boisku, musi uiścić na konto macierzystego Związku Piłki Nożnej opłatę w kwocie ustalonej 

przez Polski Związek Piłki Nożnej dla sędziów poszczególnych klas rozgrywkowych. Opłata 

jest jednakowa dla całej „Polski sędziowskiej”. 
Środki z tytułu licencji sędziowskich uwzględniane są w budżecie Kolegium Sędziów, jaki nam 

co roku przyznaje Wielkopolski ZPN, na którego konto dokonujemy wpłat. 
Dzięki tym środkom opłacamy m.in. organizację egzaminów, szkolenia, prelegentów, 

spotkania plenarne, obserwacje meczowe i działalność biura. 



Chciałbym zaznaczyć jednak, że nasz wkład z tytułu licencji stanowi mały procent tego 

budżetu, a reszta jest dotowana ze środków Wielkopolskiego ZPN. 
Wojewódzkie Kolegia Sędziów w całej Polsce nie mają wpływu na wysokość składek ani na 

proces decyzyjny w sprawie ich uiszczania lub zawieszania w sytuacjach kryzysowych.  

Pragnę dodać, że jestem również w stałym kontakcie z Przewodniczącymi Kolegiów Sędziów 

z pozostałych województw i wspólnie staramy się wypracować propozycje dla naszych 

przełożonych, aby ulżyć sędziom i obserwatorom przy nadchodzących płatnościach z tytułu 

licencji sędziowskiej w przypadku, gdyby rozgrywki nie zostały wznowione lub nie 

wystartował nowy sezon w tym roku kalendarzowym. 

Reasumując, sędziowie i obserwatorzy w małym stopniu, ale partycypują w kosztach 

działalności Kolegium Sędziów, jednak bez tak znaczącego wsparcia Wielkopolskiego ZPN 

nie bylibyśmy w stanie funkcjonować jako organ, a Wy sędziować, obserwować, szkolić się i 

oczywiście czerpać z tego – mniejsze lub większe – dochody. 
Dlatego nie widzę niczego dziwnego w tym, że w ten sposób w jakimś stopniu dokładamy się 

do naszego wspólnego interesu, ale korzyści są na pewno większe niż poniesiony przez nas 

wkład.  

Kończąc ten temat przypominam, że opłata z tytułu przedłużenia licencji na sezon 2020/2021 

czeka nas na przełomie lipca i sierpnia, więc proszę o cierpliwość w tej materii. Jak tylko będę 

posiadał więcej informacji, niezwłocznie Was powiadomię o dalszych rozporządzeniach władz 

centralnych (PZPN), które są jedynym ciałem decyzyjnym w tej sprawie. 

 

Drugim tematem, który chciałbym poruszyć i przybliżyć, to Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny 

(KFD) wraz z zasadami jego funkcjonowania oraz przydatnością w życiu codziennym 

organizacji sędziowskich. 

Fundusz jest zasilany w formie corocznych składek członków KS, opłat z tytułu sędziowania 

rozgrywek amatorskich oraz darowizn. 

Jest on wykorzystywany wyłącznie na potrzeby sędziów, obserwatorów oraz seniorów. Nikt 

poza nami nie ma wglądu, ani nie może decydować o tym, na co zostanie rozdysponowany. 

Środki z naszych składek, zgodnie z regulaminem KFD, wykorzystujemy m.in. na 

dofinansowanie: obozów i spotkań opłatkowych, koła seniorów, zaprawy zimowe, mecze 

reprezentacji, dyplomy, wieńce, a także są naszym zabezpieczeniem na sytuacje kryzysowe, 

gdyby zabrakło nam pieniędzy z budżetu rocznego, o którym wspomniałem powyżej. 

KFD możemy również wykorzystać na pomoc w sytuacjach nagłych, jak np. dofinansowanie 

rehabilitacji kontuzjowanego kolegi-sędziego, co już uczyniliśmy w przeszłości. 

W Wielkopolsce mamy pięć samodzielnie zarządzanych KFD przez poszczególne strefy 

(Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań). Prezydium KS nie nadzoruje tych funduszy, ponieważ 

są rozliczane przed sędziami z danych stref poprzez poszczególne lokalne komisje rewizyjne, 

które są powoływane do kontroli finansowej przez sędziów i obserwatorów w wyborach 

jawnych (np. podczas spotkania plenarnego). Powołane komisje sprawdzają wydatki, mając 

wgląd w każdą „wydaną złotówkę” oraz zdając okresowe sprawozdania (roczne lub półroczne), 

które są publikowane do wiadomości ogólnej. 

Składki te są opłacane na początku roku kalendarzowego i są jednakowe od tego roku dla całej 

Wielkopolski. 

Chciałbym teraz zobrazować Wam, jak to funkcjonuje w życiu codziennym na przykładzie KS 

Poznań, dla starszych członków jest to jasne, ale dziś mamy jednak zdecydowaną większość 

młodzieży, więc troszkę rozbuduję mój wywód. 

Sędziowie i obserwatorzy w roku 2019, którzy byli aktywni i postawili na swój rozwój, biorąc 

udział w obozach w Kołobrzegu oraz Karpicku, otrzymali dofinansowanie w wysokości 100 

złotych (2 x 50).  Przekładając to teraz, że tak to ujmę, w „bilans zysków i strat”, podam 

przykłady. Sędziowie V ligi otrzymali zwrot ponad 90% wysokości włożonych środków, 



obserwatorzy od IV ligi w dół oraz sędziowie klasy O zwrot w wysokości 100%, sędziom klas 

A i B dołożyliśmy. Sędziowie klas wyższych wpłacają do KFD więcej, ale stawki za 

prowadzenie przez nich zawodów są również odpowiednio większe. 
Proszę nie zapominać, że wymienione dopłaty za obozy stanowią tylko jedną z wielu form 

wydatkowania pieniędzy z funduszu, co opisane zostało wcześniej. 
 

Z nadzieję patrzę na przyszłość i jeszcze wierzę, że obecny sezon mimo wszystko zostanie 

dokończony, ale być może jestem w tym miejscu zbyt dużym optymistą. Jeżeli jednak los 

zdecyduje inaczej, to na pewno środki znajdujące się w funduszu zostaną - jak dotychczas - 

wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby sędziów i obserwatorów.  
Pod uwagę biorę parę scenariuszy w postaci jeszcze większego dofinansowania obozów,  

jednorazowe obniżenie składek na rok 2021 lub zakup sprzętu sportowego dla sędziów i 

obserwatorów, np. koszulki polo, koszulki sędziowskie, spodenki lub getry w zależności od 

stanu finansów (mówimy o KS Poznań). Moi odpowiednicy w pozostałych strefach również z 

troską zadbają o Wasze fundusze dokonując najlepszych rozwiązań w stosunku do posiadanego 

stanu konta. 

 

Informuję Was również, że żółte koszulki oraz brakujący sprzęt firmy „Macron” dotarł do 

siedziby Wielkopolskiego ZPN. Sekretarz KS Kamil Waskowski ze względów bezpieczeństwa 

Waszego oraz pracowników związku będzie go wydawał bezpośrednio przed powrotem do 

sędziowania – po wiążących decyzjach w sprawie terminu wznowienia rozgrywek. 
Przypominam, że kontrakt z firmą „Macron” podpisał Wielkopolski ZPN (a nie Kolegium 

Sędziów) i obowiązuje on do 21 września 2021 roku, obejmując arbitrów, kadry województwa 

oraz uczestników kursów trenerskich. 

W tym okresie jesteśmy zobowiązani do używania w trakcie sędziowania odzieży tylko tego 

producenta.  
Uspokajam i zapewniam jednak, że przynajmniej do 2023 roku czyli okresu 4 lat od zakupu, 

nie będziemy zobowiązani do nabycia kolejnych nowych uniformów. To już będzie tylko 

zależało od Waszej woli czy dokupicie dodatkowy sprzęt, dodatkowe kolory itd. 

Wszyscy sędziowie zrzeszeni w wielkopolskim Kolegium Sędziów uprawnieni są dodatkowo 

do zakupów w sklepie „Red Box” z 40% rabatem. W przypadku jakichkolwiek problemów w 

tej materii, proszę o kontakt z Biurem KS. 

Na mocy nowego kontraktu każdy sędzia w zeszłym roku poniósł wydatek w wysokości 250 

złotych. 

Bardzo się cieszę, że wszyscy będziemy równo wyglądać i godnie reprezentować naszą 

organizację sędziowską w oczach środowiska piłkarskiego oraz kibiców. 

Pamiętajmy, że wszyscy pracujemy na wizerunek Kolegium Sędziów i musimy być 

profesjonalistami pod każdym względem, a znane powiedzenie słusznie mówi, że „jak cię 

widzą, tak cię piszą”. 
Poprzednio sędziowie w Wielkopolsce, poza nowymi członkami (sędziami próbnymi) - 

otrzymali sprzęt firmy „Keeza” za darmo, a umowa obowiązywała 4 lata. 

Być może to niektórych „rozpieściło”, ale osobiście odkąd pamiętam, a jestem w organizacji 

30 lat, sędziowie zawsze musieli się zaopatrzyć w stroje, obuwie oraz akcesoria na własną rękę. 

Nie chciałbym zostać źle odebranym, ale wydatek ten nie jest niczym nadzwyczajnym, ani 

nowym, zwłaszcza, że dla większości z nas jest to pierwszy wydatek od dłuższego czasu. 

Strojów tych będziecie używać tylko i wyłącznie we własnym zakresie, a dzięki temu będziecie 

sędziować w ramach rozgrywek Wielkopolskiego ZPN i wydatek powinien szybko się 

zwrócić... 
Znowu posłużę się tutaj przykładem: 



Roczny koszt zakupu dla sędziego to ok 63 złotych rocznie/4 lata, a dla sędziów o dłuższym 

stażu, którzy otrzymali darmowy sprzęt firmy „Keezy” to koszt dodatkowo jest pomniejszony 

o kolejne lata.  
Jest wąska grupa arbitrów, która uważa, że została narażona na poważny wydatek w związku z 

zakupem nowych strojów. Dla mnie to oznacza jednak, ze sędziowie Ci mają podejście 

minimalistycznie i ich nastawienie to przede wszystkim „brać, nie dając niczego od siebie”. 

Może nie zyskam sobie zwolenników, ale oświadczam w tym miejscu z całą powagą, że takich 

sędziów nie zamierzam traktować poważnie. Szukam ludzi ambitnych i chcących się rozwijać. 
Mam ogólną wiedzę na temat wysokości rocznych PIT-ów (przechodzą przez biuro KS) 

wystawianych sędziom przez Wielkopolski ZPN (co stanowi tylko część dochodów z tytułu 

sędziowania – reszta meczów jest rozliczana przelewem lub gotówką bezpośrednio przez klub, 

który pełnił rolę gospodarza w prowadzonych zawodach) i często nie są to małe kwoty. 

Oczywiście nie ujmuję nikomu, ani tym bardziej nie zamierzam nikomu zaglądać do portfela, 

ponieważ są to na pewno ciężko zarobione pieniądze poparte pracą i prywatnym czasem, jaki 

poświęcamy w każdy weekend na spełnianie naszej pasji, jednak - kończąc ten wątek - ta 

inwestycja na nowe stroje była po prostu niezbędna, a decyzja o tym oraz o cenie została podjęta 

przez władze Wielkopolskiego ZPN. 
 

Kolejny temat to „Tarcza pomocowa”, która również dotarła do świata futbolu. 

W dziedzinie piłki nożnej pomoc otrzymały kluby. Padły zapytania od Was, dlaczego nie 

sędziowie? 

Myślę, że nie możemy się porównywać do klubów, które mają na utrzymaniu m.in. 

pracowników, obiekty sportowe, zobowiązania transferowe, kontraktowe itd. 
Mogę zadeklarować, że póki co nie padła ani jedna propozycja w sprawie obniżenia ryczałtów 

sędziowskich za przeprowadzone zawody, a jak wiemy piłkarzom znacznie zmniejszono 

wynagrodzenia. 
Uważam Was za inteligentnych ludzi, bo tego się na pewno wymaga od nas sędziów i 

obserwatorów, dlatego nie będę dalej zagłębiał się w ten temat. 

Mam nadzieję, że wyczerpująco rozwiałem Wasze wątpliwości, jeżeli takowe były. 

 

Cieszy mnie, że przez ostatni okres odbyłem z Wami wiele rozmów, dzięki czemu mogę na 

bieżąco poznawać Wasze problemy i niepokoje, nie liczcie jednak, że będę mógł Wam wyjść 

naprzeciw, jeżeli nie będę od Was otrzymywał informacji. 

Jestem w dalszym ciągu do Waszej dyspozycji i zachęcam Was, abyście z każdym problemem 

dot. natury sędziowskiej dzwonili lub pisali do mnie.  

Nie bójcie się ani nie miejcie obaw, niezależnie od tego, którą klasę sędziujecie i jak długi 

macie staż w organizacji. 

Prezes Wielkopolskiego ZPN Paweł Wojtala blisko 4 lata temu powołał mnie na stanowisko 

Przewodniczącego, aby właśnie rozwiązywać Wasze problemy. 

Na początku nie miałem łatwo i wiele razy obawiałem się czy sobie poradzę, ponieważ - jak 

większość pamięta – nasze środowisko było bardzo skłócone i podzielone.  

Dziś to zupełnie inny świat, przez te 4 lata wiele rzeczy zostało unormowanych, a zła atmosfera 

w dużym stopniu oczyszczona, co bardzo mnie cieszy. 

Zdaję sobie jednak sprawę, że nie będę w stanie uszczęśliwić wszystkich i zdaję sobie również 

sprawę z tego, że mamy wśród nas sędziów i obserwatorów niezadowolonych z takich czy 

innych moich decyzji oraz rozwiązań. 
Jestem otwarty na Wasze propozycje, ale również gotowy na krytykę, bo taka już rola 

Przewodniczącego. Zarządzanie grupą blisko 700 osób nie jest łatwe, ale każdemu z Was życzę, 

żeby kiedyś miał szansę samemu się o tym przekonać, ponieważ jest to dla mnie duży zaszczyt 

oraz przyjemność, że mogę z Wami współpracować. 



 

Na koniec chciałbym odnieść się do „apelu” obserwatora 3 ligi Kolegium Sędziów 

Wielkopolskiego ZPN, Kolegi Witolda Bagińskiego, który został zamieszczony publicznie na 

stronie internetowej grupy krotoszyńskiej KS Strefy Kaliskiej, na ogólnopolskiej grupie 

sędziów na portalu „Facebook” oraz na blogu sędziowskim. „Apel” został również skierowany 

na moją skrzynkę e-mail.  
 

Wierzę, że został napisany w dobrej wierze, tylko i wyłącznie z myślą o losie sędziów. 
Niestety odebrałem ten apel bardziej jako populistyczną formę działania obliczoną na zdobycie 

poklasku w środowisku sędziowskim. Może się mylę, a nawet staram się wierzyć, że moje 

odczucia są błędne, mając na względzie dzisiejsze okoliczności, które podpowiadają, że to nie 

czas i miejsce na „polityczne rozgrywki”, w czasach pandemii i ogólnego strachu przed dniem 

jutrzejszym, gdy nasza organizacja z dnia na dzień po prostu przestała funkcjonować. 
 

Mimo szczerych chęci nie mogę jednak do końca zrozumieć dobrych intencji autora tego 

„apelu” oraz przemilczeć jego konfrontacyjnych i obraźliwych zwrotów. 

 

Po pierwsze Kol. Witold nie raczył się do mnie odezwać w tej sprawie, ani przed, ani po 

rozpowszechnieniu wspomnianego „apelu”. Jest to dla mnie bardzo zaskakujące postępowanie, 

ponieważ nie widzę nic złego w takich postulatach, ale oczywiście jeżeli są przekazane w 

odpowiedniej formie.  

 

Za taką formę ciężką uznać zwrot, jak dla mnie nacechowany brakiem szacunku do osób, do 

których jest kierowany.  

 

Cytuję:  

 

„Panie Przewodniczący KS, członkowie Prezydium KS, członkowie Zarządu KS, 

Przewodniczący, jeszcze istniejących KS przy OZPN-ach, osoby sterujące z tylnego czy 

przedniego siedzenia i Bóg wie kto tam jeszcze jest w tej hierarchii sędziowskiej.” 

 

W Prezydium Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN zasiada łącznie ze mną 11 osób.  

Nie ma również konieczności ani mojego przyzwolenia, żeby ktokolwiek zarządzał z „tylnego 

czy przedniego siedzenia”, ponieważ sam nominowałem osoby potrzebne mi do pomocy w 

zarządzaniu organizacją sędziowską i kto miał się w tym gronie znaleźć, to się znalazł. 
 

Członkowie Prezydium to są sędziowie i obserwatorzy szczebla centralnego lub z przeszłością 

„ligową” albo długoletni doświadczeni członkowie KS. 
Posiadają wiedzę i zdolności, dzięki którym mają wymagane predyspozycje do pełnienia 

swoich funkcji. 
Od 4 lat wykonują trudną pracę, bo jak wspomniałem, skupiamy w Wielkopolsce prawie 700 

sędziów i obserwatorów. Część z nich, aby dotrzeć na posiedzenia pokonuje wiele kilometrów, 

angażując sporo swojego cennego prywatnego czasu. 
Zarządzają ze mną wspólnie tą organizacją, nie pobierając za to wynagrodzenia, działają 

społecznie, dlatego nie pozwolę, aby ktokolwiek ich publicznie lekceważył lub obrażał. Nie 

zasłużyli na takie traktowanie! 
  

Po drugie chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że „apel” został umieszczony na blogu 

sędziowskim o godz. 17.10, a na moją skrzynkę e-mail trafił o godz. 18.01.  
 



Następnie pismo jest publikowane o godz. 18.35 na ogólnopolskiej grupie sędziów na portalu 

„Facebook” przez Kolegę Piotra Maruchę z zapytaniem „Popieracie? Ja TAK!!!” . 
 

Tego dnia bardzo późnym wieczorem od osób trzecich dowiedziałem się, że takie pismo 

znalazło się w przestrzeni publicznej, ponieważ wywodzę się z generacji, która nie siedzi z 

telefonem w ręku lub nieustannie przy komptuterze. 
 

Czy takie formy publikacji są akceptowalne i przyzwoite z czysto ludzkiego punktu widzenia? 

Nie zamierzam odpowiadać na to pytanie, zostawiam to Wam. 

 

Po trzecie w apelu są zawarte następujące zwroty: 

 

„Nasuwa się jednak pytanie, czy w tych trudnych czasach i momentach nie została pominięta 

bardzo duża grupa osób związana ze środowiskiem piłkarskim” 
 

„Gdzie tu są sędziowie?” 

 

„Gdzie oni znajdują się w tych działaniach pomocowych?” 
 

„APELUJĘ o pochylenie się nad sędziami, ulżenie im w tym trudnym momencie, a bez 

których świat piłkarski właściwie nie istnieje” 
 

„Takie działania dadzą - tak dużej grupie jak sędziowie - poczucie, że się o nich myśli i że nie 

pozostawiło się ich samych w tych trudnych czasach” 
 

Odnoszę wrażenie jakby apel sugerował, że to my ponosimy w  dużej mierze winę za obecny 

stan, a dodatkowo Prezydium – czytaj: jego członkowie, nie robią nic innego jak opływają w 

luksusie za pieniądze sędziów, a Ci biedni sędziowie z tego powodu nie mają za co żyć i co 

włożyć do garnka. 

 

Pojawiają się dalej sformułowania: 

 

„Apeluję do wyżej wymienionych Panów, aby podjęli decyzję o zniesieniu tych opłat, gdyż w 

okresie zawieszenia rozgrywek nie ponosi się żadnych kosztów związanych z działalnością 

sędziowską.” 
„Jeżeli nie w całości, co moim zdaniem byłoby najlepszym rozwiązaniem, to przynajmniej w 

wysokości 50%.” 

„Takie działania dadzą - tak dużej grupie jak sędziowie - poczucie, że się o nich myśli i że nie 

pozostawiło się ich samych w tych trudnych czasach.” 

 

Osobiście uważam, że forma przekazu jest oburzająca, a zarzuty, bardzo umiejętnie ukryte pod 

pretekstem wniosków, apelów, zaleceń, porad czy jakkolwiek możemy to nazwać, są 

abstrakcyjne. Autor nie dał nam czasu, żeby się „wykazać”, a nawet nie raczył się z nami 

skontatkować i zapytać czy jakiekolwiek działania już podjęliśmy. 

Pamiętajmy, że decyzje podjęte przez nas będą wiążące dla Was i nie będziemy mogli ich 

zmieniać co tydzień, co miesiąc. Podkreślam, że rozgrywki zostały zawieszone 10 marca, więc 

cały czas to jest „świeży” problem. 

W tej trudnej dla wszystkich sytuacji póki co musimy niestety czekać na dalszy rozwój sytuacji 

i rozporządzenia Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wielkopolskiego ZPN. 



W momencie kiedy będziemy wiedzieli na czym stoimy podejmiemy odpowiednie kroki i 

decyzje, aby wszystkim nam umożliwić łatwiejszy powrót do normalności oraz na wytęsknione 

boiska. 

Zagłębiając się dalej w treść „apelu”, należy zadać pytanie autorowi czy zadał sobie 

wystarczająco dużo trudu, aby zagłębić się w mechanizmu działania naszej organizacji?  

Na jakiej zasadzie możemy znieść opłatę licencyjną, jeżeli to nie leży w naszych 

kompetencjach?  

Czy 11-osobowe grono Prezydium powinno się mieszać w sprawy KFD sędziów z Kalisza, 

Konina, Leszna, Piły czy Poznania, skoro wewnętrznymi sprawami zajmują się do tego 

wyznaczeni Koledzy na szczeblu lokalnym, a istotą funkcjonowania KFD jest jego 

niezależność od wyższych rangą organów? 

Przepraszam za sformułowanie, ale uważam, że ten „apel” jest totalnie oderwany od 

rzeczywistości. Publikując coś takiego na ogólnopolskich forach sędziowskich nie można 

ignorować realiów i należy najpierw zapoznać się regulaminami, bo inaczej sami się stajemy 

ignorantami i narażamy siebie, ale i Kolegium Sędziów, które reprezentujemy na śmieszność. 

W obecnych czasach nastroje trzeba tonować, a nie podburzać środowisko, tak jak 

wspomniałem, wystarczyło się w pierwszej kolejności skonsultować ze mną lub z osobami 

zarządzającymi w strefach, by powstałe niejasności i problemy zostały od razu rozwiązane. 

Bardzo łatwo jest bezpodstawnie oskarżać, zwłaszcza w internecie, który wszystko przyjmie, 

ale niestety dużo trudniej jest to później wyprostować. 

Cenię Kolegę Witolda jako zasłużonego członka braci sędziowskiej w Wielkopolsce. Nie 

wnikam, jakie miał relacje i jakiej natury problemy z moimi poprzednikami. Za mojej 

kadencji ufałem mu i powierzałem specjalne zadania, np. zaliczając do wąskiego grona 

obserwatorów sędziów oceniających kandydatów do 3 ligi, przywróciłem Kol. Witolda do 

grupy obserwatorów 3 ligi, a posiadając taki status został powołany do narodowego programu 

PZPN CORE. W 2019 roku podałem go jako jednego z czterech kandydatów na obserwatora 

szczebla centralnego. 

Za każdym razem okazywałem mu należyty szacunek, doceniając jego przeszłość 

sędziowską. 

Tym bardziej nie potrafię zrozumieć takiego zachowania i liczę, że Kolega Witold Bagiński 

dokona analizy swojego „apelu”, a następnie zdobędzie się na dżentelmeński gest i przeprosi 

członków Prezydium za formę, w jakiej skierował do nich swój publiczny „apel”… 

 

 

 

Zdrowia dla całego Kolegium Sędziów! 
 

 

 

 

        Pozdrawiam serdecznie, 
            Zbigniew Cukiert 

                                                                                  Przewodniczący KS Wielkopolskiego ZPN 


