PROTOKÓŁ
z rozprawy Kolegium Dyscyplinarnego Polskiego Związku Szermierczego
przeprowadzonej z powodu panującej pandemii koronawirusa COVID-19
w trybie on-line
Kolegium Dyscyplinarne Polskiego Związku Szermierczego w składzie:
Jerzy Wylęgała – przewodniczący,
Leszek Jarosławski,
Magdalena Jeziorowska,
powołane na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Dyscyplinarnego PZS
w celu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie sędziego Błażeja Serafina,
za to, że:
1) podczas rozgrywanego w dniu 16.11.2019 r. w Gdańsku turnieju floretowego o Puchar
Polski seniorów naruszył nietykalność cielesną pana R. Pichłacza oraz wypowiadał wobec
pana R. Pichłacza słowa powszechnie uznane za obraźliwe, w tym o charakterze
homofobicznym,
2) mimo wiedzy o zawieszeniu jako sędzia FIE i PZS sędziował na turnieju międzynarodowym
w Bangkoku oraz za to, że podczas korespondencji pocztą elektroniczną w powyższej
sprawie w dniach 06.12.2019r. i 13.12.2019r. z prezesem i dyrektorem generalnym PZS
wypowiadał się w sposób ubliżający godności sędziego szermierczego, obrażając tym
wyżej wymienionych przedstawicieli władz Związku,
postanawia:
1. Ukarać p. Błażeja Serafina zakazem sędziowania na zawodach krajowych
i międzynarodowych na okres 24 miesięcy
Podstawa prawna: § 18 pkt 2 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Szermierczego
2. Zobowiązać p. Błażeja Serafina do zamieszczenia na stronie internetowej Związku
stosownych przeprosin skierowanych do środowiska szermierczego za zachowanie podczas
turnieju w Gdańsku oraz przeproszenia władz Związku (imiennie) za wulgaryzmy i groźby
skierowane podczas wymiany korespondencji mailowej dotyczącej sędziowania podczas
turnieju w Bangkoku.
3. Stosując przepis § 50 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Szermierczego
Komisja Dyscyplinarna zadecydowała o zawieszeniu wykonania kary określonej w pkt. 1 na
okres 3 lat pod warunkiem wykonania zobowiązania zawartego w pkt. 2 niniejszego
postanowienia w terminie 21 dni od jego ogłoszenia.
4.Zawiadomić Komisję Sędziowską PZS o orzeczeniu Komisji Dyscyplinarnej z prośbą o
wstrzymanie powołań sędziowskich dla p. Błażeja Serafina na zawody krajowe i zagraniczne
do czasu wykonania zobowiązania wynikającego z pkt 2 niniejszego postanowienia.
4. Orzeczenie Kolegium Dyscyplinarnego opublikować na stronie internetowej PZS.

Uzasadnienie:
ad pkt 1 orzeczenia
Szermierka jest sportem wyzwalającym wiele emocji zarówno wśród zawodników, jak i (często nie
do końca rozumiejących zasady walki) widzów. Sędzia nie może jednak prezentować zachowań
niegodnych pełnionej funkcji, a także nie licujących z Kodeksem Etycznym Polskiego Związku
Szermierczego. Sędzia ma obowiązek pilnowania porządku przy planszy, nie dopuszczać osób
postronnych do niej, a w razie konieczności poprosić o interwencję służby porządkowe bądź
policję w przypadkach szczególnych. Szczególnie naganne jest używanie wulgaryzmów czy
stosowanie przemocy fizycznej przez sędziego wobec kogokolwiek.
ad pkt 2
Podczas korespondencji pocztą elektroniczną, prowadzoną w dniach 06.12.2019r. i 13.12.2019r.
z prezesem i dyrektorem generalnym PZS, w sprawie sędziowania na turnieju międzynarodowym
w Bangkoku, sędzia B.Serafin - mimo korzystnej ostatecznie dla niego decyzji podjętej przez
prezesa Związku, co dokumentuje notatka służbowa sporządzona przez dyrektora generalnego PZS
p. Jacka Słupskiego w dniu 6.12.2019r. - wypowiadał się w sposób niegodny sędziego
szermierczego, obrażając tym ww. przedstawicieli władz Związku.
ad pkt 3
Kolegium Dyscyplinarne ma na względzie fakt, że brak praktyki przez okres 24 miesięcy może
całkowicie wykluczyć sędziego z sędziowania. Celem zawieszenia wykonania orzeczonej kary jest
umożliwienie p. B.Serafinowi zrozumienia niedopuszczalności swego zachowania i umożliwienie
mu rozpoczęcia pracy nad sobą w celu przyszłego postępowania zgodnego z etyką sędziego
szermierczego. Zastosowanie zawieszenia kary na okres 3 lat umożliwia p. Błażejowi Serafinowi
kontynuowanie kariery.

Stronom i ich przedstawicielom procesowym przysługuje prawo wniesienia odwołania od
orzeczenia Kolegium Dyscyplinarnego do Kolegium Odwoławczego.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

