Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Kolarskiego za lata 2017-2021
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kolarskiego zostało wybrane podczas Walnego
Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się 13 marca 2017 roku w Pruszkowie.
W trakcie całej swojej kadencji Kolegium Sędziów PZKol działało w 8 osobowym składzie:
Przewodniczący Zarządu Kolegium Sędziów PZKol: Tomasz Cichy
Członkowie Kolegium Sędziów PZKol:
● Robert Dobrochowski
● Krzysztof Dymek
● Agnieszka Kunc
● Danuta Maciałek
● Piotr Rusiecki
● Marek Sołtysiak
● Zbigniew Szkibiel
Również w trakcie tego zebrania tytułem Honorowego Przewodniczącego Kolegium Sędziów
PZKol uhonorowany został ustępujący Przewodniczący Kolegium Sędziów PZKol - Marek
Kosicki.
W trakcie swojej kadencji Kolegium Sędziów pracowało według Regulaminu Kolegium
Sędziów PZKol zatwierdzonego przez Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego dnia
25.04.2017 r. Ze względu na zbliżający się sezon kolarski KS PZKol postanowiło również
utrzymać na kolejny rok obowiązujący dotychczas Regulamin Wyłaniania Sędziów Głównych
wypracowany przez KS PZKol poprzedniej kadencji oraz zaakceptowany przez Delegatów na
Walne Zebranie Kolegium Sędziów PZKol.
Podczas pierwszego zebrania nowo wybrane Kolegium Sędziów PZKol przedstawiło plan
pracy na kolejne lata, który pomimo problemów organizacyjnych Związku oraz globalnej
pandemii COVID-19 w 2020 r. w zdecydowanej większości udało się zrealizować, co jest
niewątpliwie wielkim sukcesem ustępującego Kolegium Sędziów.
Kolegium Sędziów odbywało cyklicznie zebrania w trakcie zjazdów Kolegium Sędziów PZKol
jak i podczas najważniejszych imprez sportowych w Polsce (Mistrzostw Polski na szosie, MTB
i przełaju). Dodatkowo odbywały się zebrania z użyciem platformy Skype oraz Teams.
Zebrania Kolegium Sędziów w latach 2017-2021:
W roku 2017 odbyły się dwa zebrania KS PZKol, w roku 2018 również dwa zebrania, w roku
2019 jedno zebranie, w roku 2020 jedno zebranie, a w roku 2021 pięć zebrań.
Podczas całej kadencji Kolegium Sędziów używało do bieżącej komunikacji platformy Trello,
która pozwoliła na efektywne procesowanie wszystkich spraw i dyskusji całego Kolegium
Sędziów. Dzięki temu wszyscy Członkowie Kolegium Sędziów mieli możliwości dyskusji,
komentowania czy uzgadniania swoich decyzji, a także opiniowania obsad, czy spraw
“trudnych”.
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Tylko w ciągu ostatnich 2 lat zadania te obejmowały blisko 200 zagadnień. Oddaje to tylko
częściowo ogrom pracy jaki spoczywał na Kolegium Sędziów w trakcie minionej kadencji.
Nowoczesny sposób ewidencji spraw Kolegium Sędziów PZKol spotkał się z pozytywną opinią
osób z niego korzystających i niewątpliwie przyczynił się do sprawnego zrealizowania
większości z zadań.

Rys. 1. Fragment tablicy Kolegium Sędziów PZKol
Omawiany okres sprawozdawczy Kolegium Sędziów był wyjątkowo trudny w wieloletniej
historii samorządu sędziowskiego, gdyż przypadł na bardzo trudny czas działalności
Polskiego Związku Kolarskiego. Był to czas powiększających się problemów finansowych
Związku, co pociągnęło za sobą problemy organizacyjne na wielu płaszczyznach.
W tym pięcioletnim okresie na czele Związku stanęło aż trzech Prezesów: Dariusz Banaszek,
Janusz Pożak i Krzysztof Golwiej. Kilkukrotnie zmieniały się też Zarządy Związku, co pokazuje
skalę trudności problemów Związku.
Pomimo tych kłopotów, Kolegium Sędziów kontynuowało dotychczasowe działania
w prowadzeniu spraw sędziowskich i administracyjnych, a ponadto, dzięki wzorowej
współpracy z Organizatorami, wdrożyło w życie ambitny i rozbudowany program szkoleniowy
zarówno teoretyczny, jak i praktyczny dla Komisarzy i Sędziów PZKol.
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kolarskiego corocznie podczas organizowanej
konferencji szkoleniowej, przedstawiało wszystkim Komisarzom i Sędziom uczestniczącym
w spotkaniach szczegółowe sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów przez poprzedni
rok, wraz z planami działalności na kolejne lata.
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W trakcie kadencji Kolegium Sędziów PZKol 2017-2021 ustalony został następujący podział
zadań dla Członków Kolegium Sędziów:
● Tomasz Cichy
MTB, przełaj, przepisy, regulaminy, szkolenie sędziów,
szkolenia praktyczne, obsady bieżące, obsady początkowe,
konkurs na sędziów głównych, kontakty z Organizatorami,
kontakty z Komisarzami, kontakty z KS RZKol, kontakty
z Zarządem PZKol, reprezentacja KS PZKol na zewnątrz
● Robert Dobrochowski szosa, regulaminy, obsady początkowe
● Krzysztof Dymek
szkolenie sędziów, obsady początkowe,
● Agnieszka Kunc
MTB, przełaj, przewodniki, materiały dla sędziów, obsady
początkowe, org. spotkań sędziów, komunikacja z sędziami UCI
● Danuta Maciałek
szosa, regulaminy, kontakty z UCI, konkurs na sędziów główn.,
obsady początkowe, przepisy
● Piotr Rusiecki
sprawozdania, kary, obsady początkowe
● Marek Sołtysiak
tor, przepisy, regulaminy, obsady początkowe
● Zbigniew Szkibiel
tor, przepisy, regulaminy, konkurs na sędziów głównych.
KS PZKol korzystało również w okresie swojej kadencji z pomocy i wsparcia innych Sędziów
międzynarodowych przy opracowaniu pytań dla sędziów głównych. (Marek Kosicki,
Władysław Buchta).
W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce w roku 2020 Zarząd Polskiego Związku
Kolarskiego na mocy uchwały Zarządu, na podstawie Uchwały (Tarcza antykryzysowa 4.0,
Art. 27 i 28 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086), Prawo o stowarzyszeniach
art. 10 ust. 1f z 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 713 oraz Dz.U. z 2020 poz. 695).)
podjął decyzję o przedłużeniu kadencji na rok 2021, jednocześnie przedłużając kadencję
wszystkich Organów i Komisji PZKol, w tym Kolegium Sędziów PZKol.
Po wielu dyskusjach, opiniach i konsultacjach i, co warte podkreślenia, przy bezwzględnym
wsparciu środowiska sędziowskiego, które w internetowej ankiecie przygotowanej przez KS
PZKol i skierowanej do wszystkich uprawnionych delegatów na Zjazd Wyborczy Kolegium
Sędziów PZKol jednoznacznie wyraziło swoją opinię co do dalszego funkcjonowania
Kolegium Sędziów w zaistniałej sytuacji. Również w tym momencie część Komisarzy
zadeklarowała brak możliwości czynnego uczestnictwa w spotkaniu organizowanym w sposób
innym niż tradycyjny. Wobec powyższych faktów KS PZKol (każdy z Członków KS
indywidualnie) podjął decyzję o kontynuowaniu swojej pracy również w roku 2021.
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Rys. 2. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród wszystkich Członków Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Kolarskiego.
Niestety czas ostatniej kadencji Kolegium Sędziów to również jeden ze smutniejszych
okresów w ostatnich latach działalności Kolegium Sędziów. To okres, gdzie społeczność
kolarska musiała pożegnać wielu wybitnych Komisarzy, Sędziów PZKol czy Sędziów
Honorowych PZKol.
W latach 2017-2021 pożegnaliśmy m.in.
ś.p. Adama Dmochowskiego,
ś.p. Wiesława Drygałę,
ś.p. Tadeusza Mariana,
ś.p. Agnieszkę Bartosz,
ś.p. Józefa Soburę,
ś.p. Janusza Stejblisa,
ś.p. Janusza Gołębiewskiego,
ś.p. Henryka Ignaszewskiego,
ś.p. Bogdana Loedl,
ś.p. Alojzego Kamela,
ś.p. Andrzeja Kowalskiego,
ś.p. Bronisława Winiarskiego
oraz wiele innych Koleżanek i Kolegów, co jest niewątpliwie niepowetowaną stratą dla całego
środowiska sędziowskiego i nie tylko.
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Kolejnym ważnym wydarzeniem dla corocznie podsumowywanej działalności Kolegium
Sędziów PZKol było przyznawanie, na wniosek Kolegium Sędziów PZKol, przez Zarząd
Związku tytułów Sędziów Honorowych PZKol dla naszych Koleżanek i Kolegów.
W latach 2017 - 2021 tytuły Sędziów Honorowych PZKol otrzymali:
Rok 2017:
● Alicja Ćwierz,
● Edward Dudek,
● Tadeusz Durdyn,
● Henryk Ignaszewski,
● Henryk Kaczmarek,
● Alojzy Kamel,
● Jerzy Szymański
Rok 2018:
● Tadeusz Daszkiewicz,
● Stanisław Karbowski,
● Jerzy Klinik,
● Władysław Piszczałka,
● Jacek Popecki

Rok 2020:
● Andrzej Kowalski,
● Bogdan Loedl,
● Leszek Lorkowski,
● Czesław Poprawa,
● Andrzej Woźniakowski
Rok 2021:
● Ryszard Cegielski,
● Marian Grudziński,
● Zbigniew Jaszowski,
● Jan Pacyna,
● Jolanta Weber,
● Zdzisław Żurdziński

Rok 2019:
● Agnieszka Bartosz,
● Tadeusz Marian,
● Jerzy Andersz,
● Marek Gąsiewski,
● Janusz Gołębiewski,
● Bogdan Koraszewski,
● Jerzy Placek,
● Władysław Żyndul

Wielkim wyróżnieniem dla naszych Kolegów, a jednocześnie docenieniem wkładu całego
środowiska sędziowskiego w rozwój tej dyscypliny w Polsce było przyznanie w roku 2018 r.
Jerzemu Klinikowi oraz Tadeuszowi Daszkiewiczowi, w roku 2019 r. Agnieszce Bartosz i
Tadeuszowi Marianowi oraz w 2020 r. przez Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego
Andrzejowi Woźniakowskiemu, Bogdanowi Loedlowi i Józefowi Soburze najwyższego
odznaczenia Polskiego Związku Kolarskiego odznaczenia “ZA ZASŁUGI DLA KOLARSTWA
POLSKIEGO".
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NAJWAŻNIEJSZE CELE KOLEGIUM SĘDZIÓW NA KADENCJĘ 2017-2021 ORAZ ICH
PODSUMOWANIE.
1. Wyznaczanie sędziów głównych na wszystkie wyścigi kalendarza PZKol i UCI
Dzięki ścisłej współpracy z Komisją Przełajową Polskiego Związku Kolarskiego oraz Komisją
Kolarstwa Zjazdowego i BMX w mijającej kadencji KS PZKol zrealizowany został program
włączenia w obsady centralne kolarstwa przełajowego, kolarstwa zjazdowego oraz BMX-ów.
W trakcie ostatniego pięciolecia wszystkie zawody kalendarza UCI i PZKol obsadzone były
Sędzią Głównym delegowanym przez KS PZKol.
W zestawieniu rocznym system obejmował:
2017 rok - 173 wyścigi
2018 rok - 160 wyścigów
2019 rok - 156 wyścigów
2020 rok - 94 wyścigi
2021 rok - 134 wyścigi
2. Wyznaczanie 2 dodatkowych komisarzy na wszystkie wyścig kalendarza PZKol
i UCI
Dzięki stałym dążeniom obecnego KS PZKol do podniesienia poziomu prowadzenia imprez
sportowych zrealizowany został rozszerzony program centralnych obsad sędziowskich, który
pozwolił w ostatnich trzech latach również na obsadzenie na imprezach przełajowych, bmx i
zjazdowych po dwóch Komisarzy PZKol.
W porozumieniu z Komisją Przełajową PZKol ustalona została również minimalna liczba
sędziów do przeprowadzenia imprez z kalendarza PZKol - 6 osób.
Działania te pozwoliły zwiększyć znacząco ilość delegacji centralnych od roku 2019. Ilość ta
pomimo epidemii COVID-19 w latach 2020 - 2021 wciąż utrzymuje się na poziomie dużo
wyższym niż w latach poprzednich.

Rys. 3. Ilość delegacji sędziowski w latach 2017-2021
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Analiza sprawozdań sędziowskich pod względem najczęstszych problemów w celu
ukierunkowania szkoleń
W czasie bieżącej kadencji KS PZKol wprowadziło regularną analizę sprawozdań
sędziowskich, co miało na celu odpowiednią identyfikację problemów na wyścigach oraz
ukierunkowanie docelowych kierunków rozwoju sędziów w Polsce. Wobec wielokrotnie
powtarzających się problemów z doświadczeniem sędziów i wiedzą praktyczną, KS podjęło
zintensyfikowane działania umożliwiające stały rozwój i szkolenie praktyczne i teoretyczne
sędziów.
Dodatkowym aspektem analizy sprawozdań sędziowskich było wprowadzenie do
elektronicznego systemu sprawozdań sędziowskich kolejnych usprawnień, umożliwiających
akceptację bądź odrzucanie sprawozdań oraz rejestrowanie najważniejszych problemów
pojawiających się na imprezach z kalendarza PZKol i UCI.
W efekcie przygotowania modułu umożliwiającego w/w działania KS PZKol podjęło decyzję
o przedstawianiu (zgodnie z działaniami UCI) Sędziom Głównym największych problemów
i innych ważnych informacji z imprez w roku poprzedzającym ich delegację.
Była to kolejna nowość, która wprowadzana stopniowo w coraz większym zakresie pozwoli
wszystkim sędziom przygotowującym się do zawodów na zdobycie pełniejszej wiedzy
o nadchodzącym wyścigu.
W tym miejscu należy dodać, że informacje w ten sposób gromadzone oparte są na
sprawozdaniach sędziowskich. KS PZKol niestety wciąż boryka się, w przypadku niektórych
z sędziów, z niską jakością merytoryczną materiału jaki dostarczają do KS PZKol, a wręcz
tuszowaniem niektórych problemów, co niewątpliwie wymaga odpowiednich działań
w przyszłości i jednocześnie blokowało wysyłkę informacji dotyczących każdej z imprez.
Zaktualizowane zostały również wzory sprawozdań sędziowskich usprawniające ich analizę
i przekazywanie kluczowych informacji do działu szkolenia PZKol, a także do kolejnych
sędziów delegowanych na wyścigi z kalendarza PZKol/UCI.
3.

4. Przegląd i aktualizacja przepisów sportowych PZKol
Jednym z największych wyzwań dla KS PZKol w latach 2017-2021 było utrzymanie
aktualności przepisów PZKol i ich pełnej zgodności z zasadami UCI.
Niestety podczas całego okresu sprawozdawczego Zarząd PZKol nie znalazł środków na
utrzymanie aktualności przepisów czy ich uspójnienie. Całość tych prac spoczęła po raz
kolejny na członkach KS PZKol z czego wywiązali się wzorowo. Wiele zmian przepisów, nie
tylko jak dotychczas w latach olimpijskich, spowodowało ogrom pracy i finalnie opracowanie
setek, a może i tysięcy stron zaktualizowanych przepisów. Całość polskich przepisów obecnie
zgodna jest w 100% z przepisami UCI i prezentowana jest w jednolitej i czytelnej formie.
Wszystkie zmiany, łącznie z nowymi tabelami kar wpasowanymi w poszczególne dyscypliny
są publikowane na stronach PZKol-u niezwłocznie po ukazaniu się ich na stronach UCI.
Można śmiało powiedzieć, że dzięki wielkiej i tytanicznej wręcz pracy naszych Koleżanek
i Kolegów polskie kolarstwo miało przez ostatnie 5 lat aktualne przepisy, a my sędziowie
mogliśmy pracować na ich najnowszych wersjach. Bez wątpienia bez tego zaangażowania
Przepisy Sportowe PZKol zostałyby w zakresie merytorycznym i stylistycznym w roku 2017.
Wszystkie zmiany w przepisach były również prezentowane uczestnikom corocznej
Konferencji Szkoleniowej Sędziów w formie case-ów i prezentacji najważniejszych z nich.
Nowe opracowane pierwszy raz rozdziały przepisów:
Część VI bis - Wyścigi BMX Freestyle
Część XVII - Regulacje rozgrywek e-Sportu
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5. Opracowanie materiałów z UCI (przewodnik dla kierowców w kolumnie, przewodniki
sędziowskie). Unifikacja dokumentów oraz opracowanie dodatkowych materiałów
dla sędziów
W latach 2017-2021 opracowano i przygotowano materiały dla sędziów, organizatorów,
trenerów i zawodników, które regularnie publikowane pozwoliły wszystkim na lepsze
zrozumienie przepisów sportowych oraz wydatnie przyczyniły się do bezpieczeństwa na
zawodach kolarskich w Polsce.
Opublikowane materiały to m.in:
● Praktyczny przewodnik poruszania się pojazdów w kolumnie wyścigu szosowego
● Podręcznik marshalla (porządkowego)
● Praktyczny przewodnik - bezpieczeństwo kolarzy na zawodach szosowych
● Szosa Koszyki - Mężczyźni, Kobiety - MP, OOM i pozostałe
● Pojazdy techniczne - zgłoszenie dla trenera, lista pojazdów obsługi, lista pojazdów
technicznych w kolumnie
● BMX Racing - mota
● BMX Freestyle - triki
6. Opracowanie przewodnika etyki sędziowskiej
W sierpniu 2017 w reakcji na oczekiwania środowiska kolarskiego i zmiany, jakie w tym
środowisku zachodzą opracowany został i opublikowany przewodnik “Savoir-vivre sędziowski,
czyli… Podstawowe zasady zachowania sędziów Polskiego Związku Kolarskiego”
Jest zbiorem doświadczeń Komisarzy z ostatnich lat oraz problemów, które sygnalizowane
były do KS PZKol przez różnych przedstawicieli świata kolarskiego, w tym organizatorów
imprez i trenerów. Dodatkowo w sposób jednolity i przejrzysty wyjaśnia i uwidacznia postawy
pozytywne lub negatywne w środowisku sędziowskim oraz daje jasne wytyczne do co
poszczególnych zachowań i sytuacji.
7. Prowadzenie nowej strony internetowej KS PZKol – w ramach nowej strony pzkol.pl
W ramach bieżących zadań KS PZKol prowadziło regularną aktualizację strony KS w ramach
strony pzkol.pl. Pod adresem http://ks.pzkol.pl zgromadzone są wszystkie informacje
z ostatnich 5 lat działalności sędziowskiej. Prezentowane są tam również wszystkie aktualne
przepisy sportowe PZKol i UCI, regulaminy, zasady i informacje szkoleniowe.
Dzięki przygotowanej własnymi siłami przez KS PZKol integracji ze stroną PZKol systemu
delegacji i sprawozdań sędziowskich również w tym miejscu prezentowane są wszystkie
zatwierdzone obsady sędziowskie.
8. Delegacje sędziowskie dla Okręgowych Związków Kolarskich
Duża nowością i usprawnieniem było przygotowanie i udostępnienie modułów delegacji
sędziowskich dla Okręgowych Związków Kolarskich. Każde z Okręgowych Kolegium Sędziów
może wysyłać delegacje z systemu obsad. System ten zintegrowany jest z kalendarzem
PZKol-u, pozwala wysyłać zautomatyzowane delegacje, śledzić ich status, a także publikować
obsady na stronie PZKol-u.
Dodatkowy moduł kalendarza, który każdy z Sędziów może prowadzić na stronach Kolegium
Sędziów, daje podgląd dostępności poszczególnych osób w dniach wyścigowych. Dzięki temu
delegowanie na wyścigi jest sprawniejsze i efektywniejsze.
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Rys. 4. System delegacji sędziowskich dla Okręgowych Związków Kolarskich
9. Przygotowanie narzędzi usprawniających zapisy do zawodów oraz pracę biura
zawodów
W czerwcu 2018 roku przygotowany został system/plik xls umożliwiający wszystkim
Komisarzom samodzielne opracowanie list startowych i wyników. Dzięki integracji rozwiązania
z systemem licencji PZKol każdy z chętnych otrzymał możliwość szybkiego pobierania danych
o licencjach czy właściwie merytorycznego opracowania wyników.
Późniejsze wersję pliku umożliwiają weryfikację stanu badań lekarskich, a nawet grupową
weryfikację dostarczonych przez Organizatorów zapisów.
Rozwiązanie to jest regularnie rozwijane i z powodzeniem użytkowane przez spore grono
sędziów.
10. Współpraca z działem szkolenia PZKol w zakresie opiniowania regulaminów imprez
sportowych.
Od roku 2017 Członkowie KS PZKol rozpoczęli opiniowanie regulaminów imprez sportowych
PZKol. Rozwiązanie to ma na celu podniesienie poziomu regulaminów wyścigów kolarskich
w Polsce oraz zapewnianie, już na wstępnym etapie, ich zgodności z przepisami PZKol.
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Wobec zawirowań w dziale szkolenia PZKol obowiązki te w większości scedowane zostały na
KS PZKol.
Regulaminy imprez szosowych, torowych i MTB są w całości opiniowane przez KS PZKol.
Regulaminy imprez DH, BMX oraz przełajowych opiniowane są we współpracy z właściwymi
dla tych dyscyplin Komisjami.
W roku 2019 Kolegium Sędziów PZKol we współpracy z Biurem Zarządu PZKol uruchomiło
i wdrożyło moduł inwentaryzujący i kary z wyścigów kalendarza PZKol. Dzięki temu sam
Związek po raz pierwszy w historii zyskał dodatkowe środki finansowe, a kary nakładane na
wyścigach krajowych zostały w większości wyegzekwowane. To bardzo ważna zmiana dla
całego środowiska kolarskiego, dzięki niej kary nakładane na wyścigach nie pozostają dłużej
“wirtualne”, a mają realne przełożenie na stały progres w respektowaniu przepisów i zasad
wszystkich uczestników wyścigów
11. Przygotowanie kursu na sędziów narodowych ELITE szosa
Cel ten jako sztandarowy projekt Kolegium Sędziów PZKol został zrealizowany już
w pierwszym roku jego działalności. Czterodniowy szosowy kurs był pierwszym kursem
w historii w Polsce dającym możliwość otrzymania tytułu Sędziego ELITE polskim
Komisarzom, a docelowo stał się przepustką do ich dalszej kariery w środowisku
międzynarodowym. Kolegium Sędziów przygotowało dla uczestników komplet materiałów
szkoleniowych oraz zapewniło optymalne warunki do uczestnictwa w kursie.
Międzynarodowa obsada i cztery dni intensywnych zajęć zaowocowały zwiększeniem liczby
sędziów klasy ELITE w Polsce z 1 do 8. Tytuł sędziów ELITE na szosie uzyskali:
• Marzena Boczek,
• Tomasz Cichy,
• Krzysztof Dymek,
• Błażej Grygo,
• Rafał Makowski,
• Dawid Sobura,
• Marek Sołtysiak.
W latach kolejnych we współpracy z UCI i UEC wysłaliśmy na kursy ELITE do innych krajów
kolejne nasze Koleżanki i Kolegów. Kursy odbywały się m.in. w Hiszpanii, we Włoszech
i w Danii. W trakcie tych kursów tytuły sędziów ELITE uzyskali:
MTB:
• Krzysztof Dymek
TOR:
•
•
•
•
•

Marzena Mrówczyńska,
Marek Sołtysiak,
Adam Lefler,
Aleksandra Zientecka,
Piotr Kanar

Efektem kursu ELITE na torze były 2 zaproszenia na egzaminy międzynarodowe dla naszych
sędziów. Dzięki temu, że zarówno Marzena Mrówczyńska, jak i Marek Sołtysiak zdali
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całość egzaminów, a tym samym nasze środowisko zasiliło dwóch nowych Komisarzy
Międzynarodowych UCI. Duma z naszych kolegów jest tym większa, że wobec
odchodzących na sędziowską “emeryturę” części naszych kolegów Komisarzy
Międzynarodowych UCI w najbliższych latach mamy dzięki nim możliwość utrzymania
właściwego poziomu szkoleniowego na podwórku krajowym.
Kolejne osoby przystąpią do egzaminów międzynarodowych również końcem roku 2021.
W roku 2021 pomimo panującej wciąż epidemii COVID-19, ale wobec narastających potrzeb
szkoleniowych Kolegium Sędziów wraz z partnerem - firmą Lang Team sp. z o.o. podjęło się
organizacji drugiego kursu ELITE w Polsce w dyscyplinie szosa.
Pomimo braku jakichkolwiek środków finansowych w PZKol-u., dzięki współpracy na linii KS
PZKol<>Lang Team sp. z o.o., który podjął się zapewnienia finansowego wsparcia dla kursu
i egzaminów, tegoroczny kurs odbył się na przełomie lipca i sierpnia w Dobczycach.
Co warte podkreślenia - wszyscy chętni sędziowie z Polski otrzymali możliwość uczestnictwa
w tym kursie i samym egzaminie. Dodatkowo KS PZKol zaprosiło do udziału w kursie
zaprzyjaźnione Federacje z Ukrainy i Węgier.
Szkolenie w formie praktycznych warsztatów było wielkim wyzwaniem logistycznym,
wymagającym zapewnienia odpowiednich rowerów, sprzętów pomiarowych itd.
Wszyscy uczestnicy pozytywnie wypowiadali się o zapewnionych warunkach, a wynikiem tego
było trzech kolejnych sędziów z tytułami ELITE na szosie. Tytuły te zdobyli:
• Agnieszka Kunc
• Adam Lefler
• Aleksandra Zientecka
Dzięki tym działaniom, kursom i współpracy KS PZKol z UEC i UCI udało się przygotować
w ciągu minionej kadencji spore grono osób do dalszej ścieżki rozwoju dając im w przyszłości
możliwość startu w egzaminach międzynarodowych i zdobycie tytułów sędziów
międzynarodowych. Jeszcze większe grono kursantów, bo blisko 20 osób, miało więc
możliwość poszerzania swojej wiedzy w międzynarodowym towarzystwie.
Kolejni polscy Komisarze przystąpią do kursów ELITE organizowanych przez UCI jeszcze
w bieżącym roku.
12. Przygotowanie kursu na sędziów narodowych szosa, mtb, tor, bmx, przełaj wraz
z egzaminami na klasę Narodową.
Zgodnie z założonym planem w listopadzie 2018 KS PZKol zorganizowało szkolenie oraz
egzaminy na Sędziego Narodowego. Kilkudniowe szkolenie zorganizowane zostało
w Dobieszkowie. Kurs i egzamin przygotowane i prowadzone były w 5 dyscyplinach: Szosa,
Tor, MTB, Przełaj i BMX.
Co warte podkreślenia kurs z egzaminem BMX odbyły się po raz pierwszy w historii i dzięki
temu po raz pierwszy również kilkoro z nas zdobyło klasę narodową z BMX.
Do kursu ostatecznie zakwalifikowanych zostało 24 sędziów, a wzięło w nim udział 21.
11 z nich po 3 dniach szkolenia i dniu egzaminów uzyskało po raz pierwszy klasę Sędziego
Narodowego, a 5 kolejnych poszerzyło swoje uprawnienia.
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Nowi Komisarze PZKol:
• BUCHTA Bartłomiej - szosa, mtb, przełaj, bmx
• KAMIŃSKI Łukasz - szosa
• MACIĄG Aleksandra - szosa
• MARSZAŁKOWSKI Robert - szosa, przełaj
• MICHTA Adam - przełaj
• POLEK Norbert - szosa, mtb, przełaj, bmx
• PRYŁOWSKI Michał - szosa
• ŚWIĄTEK Tomasz - szosa
• WALCZEWSKA Marta - szosa, tor
• WINIECKI Radosław - szosa
• ZIENTECKA Aleksandra - szosa, tor
Komisarze PZKol, którzy rozszerzyli swoje uprawnienia:
• DYMEK Krzysztof - bmx
• GIBEK Agata - bmx
• KAMIŃSKI Jan - mtb
• MACIEJEWSKI Robert - mtb, przełaj, bmx
• SOBURA Dawid - bmx
Rola

2017

2018

2019

2020

2021

Sędzia kandydat

10

14

20

2

3

Sędzia

51

51

64

51

39

Sędzia okręgowy

110

101

84

70

80

Sędzia narodowy

36

32

37

28

28

Sędzia narodowy UCI

56

48

42

38

35

Sędzia narodowy ELITE

1

7

8

8

8

Sędzia międzynarodowy

6

6

5

10

7

Sędzia honorowy

8

23

5

6

7

Sędzia honorowy - regionalny

2

7

8

3

3

Rys. 5. Zestawienie licencji sędziowskich w latach 2017-2021
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13. Szkolenia praktyczne Komisarzy i Sędziów PZKol
Jednym z istotniejszych aktywności Kolegium Sędziów PZKol w ostatnich latach był autorski
program praktycznych szkoleń sędziowskich. Dzięki zaangażowaniu Członków Kolegium
Sędziów, również ich prywatnych środków finansowych, a przede wszystkim wielkiej
przychylności Organizatorów najważniejszych wyścigów kolarskich w Polsce w ostatnich kilku
latach bardzo duże grono osób miało możliwość sędziowania największych zawodów w kraju,
rozwijać się pod okiem doświadczonych kolegów, uczestniczyć w zajęciach/wykładach,
a także obserwować cały kolarski świat z perspektywy sędziego wyścigu.
Szkolenia były dedykowane rozwijającym się “młodym” Komisarzom PZKol oraz sędziom
niższych klas sędziowskich, którzy planują rozszerzać swoje uprawnienia w najbliższym
czasie. Jednocześnie uczestniczyli w nich nasi doświadczeni koledzy, którzy chcą stale
doskonalić i ulepszać swoją wiedzę i chętnie dołączali do grona “kursantów”.
W ramach szkolenia wszyscy mieli zapewnione noclegi i wyżywienie, a często sam dojazd na
zawody. Dzięki temu była to bardzo atrakcyjna oferta dostępna dla każdego bez angażowania
niemalże żadnych środków finansowych.
Program szkoleń praktycznych był niewątpliwie wielkim sukcesem KS PZKol w tej kadencji
i trampoliną dla niektórych naszych koleżanek i kolegów do największych imprez w kraju.
Wiele osób z tego grona już dzisiaj zapraszane jest na największe imprezy w kraju przez KS
PZKol, przez regionalne KS czy przez samych Organizatorów, którzy docenili ich
zaangażowanie.
Szkolenia praktyczne dla Komisarzy i Sędziów w latach 2018-2021:
● Karpacki Wyścig Kurierów 2018 (1 miejsce)
● CCC Grody Tour - Legnica 2018 - (2 miejsca)
● Mistrzostwa Świata na torze - Pruszków 2019 (4 miejsca)
● Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim XCO/XCR - Mrągowo 2019 - (2 miejsca)
● Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym - Szczekociny 2020 - (2 miejsca)
● Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim XCO/XCR - Mrągowo 2020 - (2 miejsca)
● Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym - Kazimierza Wielka, Busko-Zdrój 2020 (2 miejsca)
● Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym - Włoszakowice 2021 - (9 miejsc)
● Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym - Kartuzy 2021 - (2 miejsca)
● Tour de Pologne UCI World Tour - Polska 2021 - (4 miejsca)
Doceniając poziom merytoryczny naszych sędziów, UCI przyznało nam w 2020 r. wstępnie
aż 2 miejsca szkoleniowe dla sędziów (na 10 dostępnych) na “młodzieżowym Tour de France”
czyli na wyścigu Tour de l’Avenir. Jednak ze względu na pandemię COVID-19 szkolenie
zostało odwołane, ale zaproszenie zostało ponowione w roku 2021. Dzięki temu osoby
przygotowujące się do egzaminów międzynarodowych miały możliwość kształcenia się na
jednej z największych imprez na świecie.
Również w 2019 roku jako Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kolarskiego otrzymaliśmy
od UCI zaproszenie na międzynarodowe szkolenie z dyscypliny BMX Freestyle Park
odbywające się w Barcelonie. Finalnie nasze Kolegium reprezentował Hubert Cichecki, dzięki
czemu w sytuacji wznowienia rywalizacji w tej dyscyplinie w ramach oficjalnego kalendarza
PZKol jako całe Kolegium Sędziów będziemy mieli możliwość skorzystania z jego wiedzy
i doświadczeń.
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14. Przygotowanie corocznego zjazdu Komisarzy PZKol
W roku 2018 coroczne spotkanie Komisarzy połączone z konferencją szkoleniową zostało
zorganizowane w Dobieszkowie w dniach 17-18 marca. W spotkaniu tym uczestniczyli
Komisarze PZKol, Przewodniczący Okręgowych KS, a także Sędziowie Honorowi PZKol. Była
to również okazja do wspólnego omówienia zmian w przepisach, dyskusji o bieżących
zmianach w kolarstwie i w sędziowaniu imprez kolarskich, a także rozmów o systemie obsad
sędziowskich. Częścią konferencji, co stało się również tradycją w ostatnich latach, była
analiza testów sędziowskich wraz z dyskusją oraz wielogodzinnych wspólnych wypracowań
najlepszych rozwiązań podczas warsztatów praktycznych.
W roku 2019 spotkanie zostało również zorganizowane w Dobieszkowie w dniach 16-17
marca. Wzięło w nim udział ok 80 osób, które ponownie miały okazję poznać nowości
w kolarstwie, nowości w ofercie szkoleniowej KS PZKol czy w systemach informatycznych
Kolegium.
Ostatni z wspomnianych punktów jest bardzo istotnym krokiem w przód dla całego środowiska
sędziowskiego i nie tylko. Dzięki nowoczesnym narzędziom, którymi dysponują obecnie
Komisarze PZKol, sędziowie mogą weryfikować jakość zgłoszeń, mają stały podgląd do
wszystkich licencji kolarskich, mogą sprawdzić ważność badań zawodników itd.
Moduł badań lekarskich, uzupełniany przez Okręgowe Związki Kolarskie, bardzo wydatnie
usprawnił pracę sędziów na zawodach, skrócił kolejki w biurze wyścigu i w dużej części
pozwolił na wyeliminowanie odmów startu zawodnikom, którzy badań przy sobie nie posiadali.
Na dzień 14-15 marca 2020 zostało zaplanowane kolejne ogólnopolskie spotkanie Sędziów
i Komisarzy PZKol. Pomimo iż wszystko było zaplanowane i dopięte organizacyjnie we
wszystkich szczegółach, ze względu na wybuch pandemii COVID-19 na kilka dni przed
właściwą datą musiało zostać odwołane.
W roku 2021 z tych samych powodów spotkanie szkoleniowe nie odbyło się, a następne
planowane jest na przełomie roku 2021/2022.
Pomimo panującej w Polskim Związku Kolarskim sytuacji finansowego patu, w porozumieniu
z Zarządem PZKol-u Polski Związek Kolarski corocznie dofinansowywał spotkanie
sędziowskie opłatami z licencji Komisarzy PZKol, za co w tym miejscu składamy
podziękowania. Dzięki tym aktywnym działaniom KS PZKol Komisarze i Sędziowie mogli
szkolić się w komfortowych warunkach ponosząc jedynie częściowe koszty noclegów
i wyżywienia.
15. Rozbudowa zakresu współpracy z organizatorami w zakresie skuteczności
wykonywanych zadań przez Komisarzy PZKol
Jednym ze sposobów komunikacji z Organizatorami oraz zbieraniem informacji zwrotnych
o naszej pracy były anonimowe ankiety rozsyłane do Organizatorów zawodów. Każdy
z chętnych mógł się wypowiedzieć co do zadowolenia z przeprowadzonych imprez, naszej
pracy czy generalnie sugestii do co współpracy. Podczas kończącej się kadencji KS PZKol
takie ankiety zostały wysłane w sezonie 2017 i 2020, a wyniki i odpowiedzi zebrane w ten
sposób dały KS PZKol materiał do ukierunkowania szkoleń, również praktycznych.
Otrzymaliśmy dzięki tym informacjom materiał do pracy i współpracy w zakresie wzajemnych
oczekiwań, ale też niestety co trzeba powiedzieć - zgłaszanych problemów z poziomem
sędziowania niektórych z naszych kolegów.
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Wobec artykułowanych wymagań UCI i Organizatorów wyścigów UCI w Polsce, KS PZKol
regularnie gromadzi również informacje o poziomie znajomości języków obcych przez
sędziów. Niewątpliwie i w tej płaszczyźnie Sędziowie na poziomie centralnym zrobili spory
postęp. Dzięki temu możemy i takie potrzeby uwzględniać obsadzając wyścig, czy dbając
o sprawną komunikację z Sędziami Międzynarodowymi
Dodatkową inicjatywą KS PZKol jest udział w Konferencjach i Szkoleniach organizowanych
dla Organizatorów. Dzięki temu corocznie istnieje możliwość wymiany doświadczeń
i oczekiwań pomiędzy środowiskiem sędziowskim, a organizacyjnym.
16. Opracowanie zmian w zasadach konkursu na sędziów głównych.
Zapoczątkowany przez poprzednie Kolegium Sędziów PZKol system wyłaniania Sędziów
Głównych co do podstawowych zasad został decyzją KS PZKol utrzymany w bieżącej kadencji
KS. W roku 2018 podczas zebrania Kolegium Sędziów w Dobieszkowie wprowadzone zostały
do niego modyfikacje oraz został rozszerzony o dodatkowe kryteria ocen Sędziów Głównych.
Dzięki takiemu rozwiązaniu konkurs ten od roku 2018 składa się z 5 rodzajów oceny każdego
z sędziów, którzy chcą poddać się tej ocenie. Daje każdorazowo możliwość oceny sędziego
przez innych Koleżanki i Kolegów, okazję do rozliczenia się z obowiązków sędziowskich czy
stanu aktualnej wiedzy teoretycznej. System ten, choć nieidealny, pozwala na ocenę każdego
z sędziów na wielu płaszczyznach i wyłonienie corocznie listy ok 25 Sędziów Głównych imprez
z kalendarza PZKol.
W roku 2020 ze względu na panującą pandemię COVID-19 konkurs ten został
przeprowadzony całkowicie online, za pomocą zewnętrznej platformy testowej, która pomimo
generowania dodatkowych kosztów była niejako odpowiedzią na zgłaszane potrzeby
środowiska sędziowskiego w zakresie precyzyjniejszego gromadzenia informacji o wynikach.
W roku 2021 ze względu na duży dynamizm i zmienność kalendarza zawodów w roku 2020,
aby umożliwić każdemu sprawiedliwą oceną na podstawie właściwych wyścigów, co było
niemal niemożliwe - utrzymane zostały wyniki z roku poprzedniego i lista Sędziów Głównych
pozostała bez zmian.
Podsumowując statystycznie warto podkreślić, że corocznie w konkursie uwzględnianych jest
ok 50% uprawnionych, a pełna anonimowość wyników i ich niepublikowanie wzorem UCI
(każdy zna tylko swoje dokładne wyniki) pozwala m.in na ośmielenie tych z nas, którzy traktują
opisywany konkurs jako element szkolenia i rozwoju i czują się mniej swobodnie
w zawiłościach regulaminów.
Dzięki zmianom w systemie wyłaniania Sędziów Głównych w ostatnich latach w grono tych
osób weszli zupełnie nowi sędziowie, a średnia wieku Sędziów Głównych stanowczo spadła
(o 3 lata) w stosunku roku 2020 do 2017. W gronie ok 25 Sędziów Głównych jest na obecny
moment 7 sędziów, którzy nie byli Sędziami Głównymi w roku 2017. Sędziów, którzy
w ostatnich latach zdali odpowiednie egzaminy i rozwijając się podnoszą swoja kwalifikacje.
Pokazuje to, że obrany kierunek rozwoju poziomu sędziowskiego w Polsce jest właściwy
i pozwala na stałą rotację na liście Sędziów Głównych, dając jednocześnie młodym
rozwijającym się sędziom możliwość prowadzenia imprez centralnych na różnym szczeblu.
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17. Aktywizacja okręgów w zakresie szkolenia sędziów i naboru nowych kandydatów
na sędziów.
Narastającym problemem zauważonym przez KS PZKol jest wciąż niestety przygotowywanie
nowych sędziów do swoich obowiązków. Odpowiedzialność ta spada na Okręgowe Kolegium
Sędziów, którzy zajmują się naborem i szkoleniem sędziów na poziomie klasy “S” i “O”.
W ramach wsparcia Okręgów, również sędziowie nie będący Komisarzami PZKol mają
możliwość uczestnictwa w inicjatywach szkoleniowych KS PZKol w roli wolnego słuchacza na
kursach, czy asystentów na wyścigach centralnych. Dodatkowo w roku 2019 KS PZKol
zorganizowało w okręgu, gdzie rozgrywanych jest najwięcej wyścigów w Polsce, czyli okręgu
dolnośląskim, kurs dla sędziów, gdzie przedstawione zostały aktualne zasady interpretacji
przepisów oraz perspektywy rozwoju każdego z sędziów. Coroczne spotkania
z Przewodniczącymi Kolegiów Sędziów Okręgowych Związków Kolarskich pozwalają na
nieustające apelowanie o dynamizacje działań w tym zakresie.
Wszystkie Okręgowe Kolegium Sędziów otrzymały ponadto zaproszenia do uczestnictwa
w kursach online przygotowanych dla sędziów przez UCI. Zajęcia prowadzone w języku
angielskim spotkały się dość znacznym odzewem zarówno wśród sędziów na poziomie
regionalnym, jak i krajowym.
Dzięki platformie online 11 osób zaliczyło końcowe egzaminy z wynikiem pozytywnym:
TOR:
• Tomasz CICHY
• Krzysztof DYMEK
• Agata GIBEK
• Dawid SOBURA
• Marek SOŁTYSIAK
MTB:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tomasz CICHY
Grzegorz DUDA
Krzysztof DYMEK
Agata GIBEK
Piotr GNIADY
Agnieszka KUNC
Danuta MACIAŁEK
Dawid SOBURA
Marek SOŁTYSIAK
Piotr WOSIK
Grzegorz WYPYCH

BMX:
•
•
•
•
•
•

Tomasz CICHY
Grzegorz DUDA
Krzysztof DYMEK
Agata GIBEK
Agnieszka KUNC
Danuta MACIAŁEK
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•
•
•
•

Dawid SOBURA
Marek SOŁTYSIAK
Piotr WOSIK
Grzegorz WYPYCH

18. Współpraca z Zarządem PZKol
Kolegium Sędziów w każdym momencie było do dyspozycji Zarządu PZKol.
Uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu dawało okazję do wyjaśniania wzajemnych zagadnień
i pogłębiania współpracy. Osobą odpowiedzialną do kontaktów z KS PZKol z ramienia
ostatniego Zarządu był Pan Krzysztof Karasiewicz - również sędzia - co niewątpliwie ułatwiło
kontakt.
Niestety w tym miejscu należy również wspomnieć, że pomimo wielkiego zaangażowania KS
PZKol w pomoc Związkowi - tłumaczeń przepisów, przeglądania regulaminów, inwentaryzacji
kar, pracy z aktualizacjami kalendarza, dużej roli doradczej czy opiniotwórczej dla niektórych
z Członków Zarządu współpraca z Zarządem nie była wzorowa. Wiele tematów pozostało
nierozwiązanych i jako KS PZKol mamy nadzieję, że być może kolejne KS PZKol
współpracując z nowym Zarządem PZKol-u rozwiąże m.in. sprawy dyscypliny niektórych
Członków Zarządu, sprawy zaległych zobowiązań PZKol-u w stosunku do sędziów, rozliczeń
np. wykładowców za prowadzone kursu ELITE, wyścigów przełajowych rozgrywanych pod
szyldem Orlen Pucharu Polski, Pucharu Świata na torze, czy chociażby prób fałszowania
uprawnień sędziowskich przez niektórych z nich.
19. Doposażenie wszystkich komisarzy PZKol w dodatkowe ubrania
Niestety nie udało się w pełni zrealizować celu doposażenia polskich sędziów w nowe zestawy
ubrań. Kolegium Sędziów nie ma możliwości samodzielnie pozyskiwania środków na ten cel,
a wchodzenie w “układy” z niektórymi z potencjalnych sponsorów, co sugerowali niektórzy
z sędziów może być postrzegane jak zachowania godzące w niezależność każdego z nas powodując powstanie zależności od komercyjnych sponsorów.
Pomimo intensywnych starań KS PZKol oraz wielu rozmów z Zarządem PZKol-u w tej
sprawie, ale również wobec ciężkiej sytuacji finansowej PZKol-u oraz “wrogich” wobec całego
środowiska sędziowskiego działań Przewodniczącego KS MWZKol, który stwierdził wprost na
jednym z posiedzeń Zarządu PZKol, że “PZKol nie powinien wyposażać sędziów w ubrania” całość rozmów została zamknięta bez oczekiwanych efektów.
KS podjęło również decyzję o kierunku rozwoju ubiorów sędziowskich i ich kolorystyce, a także
we współpracy z Organizatorami niektórych wyścigów (MŚ na torze, Orlen Wyścig Narodów,
Tour de Pologne) wyposażył osoby biorące udział w tych zawodach w koszule sędziowskie.
20. Konferencje trenerskie i współpraca
W ramach działań promocji przepisów i zasad obowiązujących w kolarstwie na poziomie
krajowym i międzynarodowym, w ostatnich latach przedstawiciele KS PZKol biorą udział
w konferencjach szkoleniowych dla trenerów i zawodników.
Prowadząc wykłady i warsztaty w temacie aktualnych przepisów, zasad kontroli sprzętu,
obowiązków opiekunów czy trenerów mają możliwość dyskusji, odpowiedzi na wiele pytań,
a także, “przybliżenia” zasad współpracy z sędziami na wyścigach w Polsce.
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Zarówno konferencje trenerskie odbywające się na Dolnym Śląsku, jak i konferencja
sędziowska, gdzie gościliśmy w ramach współpracy z Polskim Związkiem Triathlonu lub gdy
odbywała się jeszcze w PZKol-u konferencja kalendarzowa, były każdorazowo bardzo
pozytywnie odbierane, czego dowodem są corocznie ponawiane zaproszenia.
W ramach współpracy międzyzwiązkowej KS współpracuje, oprócz wspomnianego powyżej
Polskiego Związku Triathlonu również ze Związkiem Kultury Fizycznej “Olimp” oraz Polskim
Związkiem Sportu Niepełnosprawnych “Start”.
Pomimo wielu starań KS PZKol nie udało się niestety zrealizować wszystkich planów.
Niestabilna sytuacja finansowa PZKol oraz pandemia COVID-19 zablokowała część inicjatyw
i pomysłów, które jako KS PZKol chcieliśmy realizować m.in, przygotowanie przepisów
trialowych, które wobec braku imprez trialowych w kalendarzu PZKol oraz braku zgody PZKolu na włączenie tej dyscypliny w system obsad centralnych zostało wyłączone z planu KS
PZKol.
Na koniec kadencji Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kolarskiego pragnie serdecznie
podziękować wszystkim Członkom Kolegium Sędziów PZKol, wszystkim Przewodniczącym
Regionalnych Kolegiów Sędziów, Sędziom Honorowym, Komisarzom i wszystkim pozostałym
Sędziom za współpracę w ostatnich latach.
Szczególne podziękowania należą się osobom, które aktywnie wspierały KS PZKol dobrą
radą, merytoryczną krytyką czy po prostu zwykłą pracą.
Dziękujemy Organizatorom imprez w Polsce, bez których wielu inicjatyw KS nie udało by się
zrealizować, zwłaszcza Panu Przemkowi Bednarkowi, Pani Elżbiecie Mikołajczak, Panu
Grzegorzowi Mierzyńskiemu, Panu Arkadiuszowi Cale, Panu Wiesławowi Hirszowi, Panu
Dariuszowi Noceniowi, Panu Tomaszowi Wójcikowi, Panu Bogdanowi Rzepce, Panu
Dariuszowi Skorupie i Pani Agacie Lang wraz z zespołem Lang Teamu oraz wielu, wielu
innym, którzy aktywnie wspierali inicjatywy umożliwiające aktywny rozwój sędziów w Polsce.
Dziękujemy również kolejnym Prezesom Panu Dariuszowi Banaszkowi, Januszowi Pożakowi
oraz Krzysztofowi Golwiejowi oraz wszystkim Członkom Zarządu Polskiego Związku
Kolarskiego za dobrą współpracę, dyskusję oraz wspólne merytoryczne rozwiązywanie
problemów, które mimo trapiących ich problemów i występujących trudności finansowych
w dużym stopniu udało się rozwiązać.
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kolarskiego Kadencji 2017-2021
Przewodniczący Kolegium Sędziów PZKol: Tomasz Cichy
Robert Dobrochowski
Krzysztof Dymek
Agnieszka Kunc
Danuta Maciałek
Piotr Rusiecki
Marek Sołtysiak
Zbigniew Szkibiel
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