
PROTOKÓŁ 

Posiedzenia Zarządu Pomorskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 5 maja 2016 roku 
 

 
Dnia 5 maja 2016 r. w Gdańsku odbyło się posiedzenie Zarządu Pomorskiego Związku Brydża 

Sportowego (PWZBS). Na początek zebrania stawili się członkowie Zarządu: Prezes Andrzej 

Zaleski, Wiceprezes Krzysztof Czapczyk, Wiceprezes Jacek Sikora, Skarbnik Roman Kmieciak, 

Sekretarz Marcin Wasłowicz, Dariusz Bogucki, Kazimierz Dominika, Jakub Kasprzak, Janusz 

Liwosz oraz Marcin Osmański. Ponadto obecni byli również zaproszeni goście: Prezes PZBS 

Radosław Kiełbasiński, Członek Zarządu PZBS Marek Małysa, Prezez GTB Mirosław Małypan 

oraz Honorowy Prezez PWZBS Józef Pochroń. 

Zebranie otworzył Prezes Zarządu PWZBS Andrzej Zaleski. Wobec obecności 10 z 11 członków 

stwierdzono zdolność Zarządu do podejmowania uchwał. Na wstępie przyjęto zaproponowany 

przez Prezesa porządek obrad: 

1. Spotkanie z Prezesem PZBS Radosławem Kiełbasińskim. 

2. Omówienie postępu przygotowań do Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego. 

3. Powołanie Kapituły Odznaczeń PWZBS. 

4. Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad 1.  

Prezes PZBS Radosław Kiełbasiński omówił działalność PZBS w bieżącej kadencji oraz nakreślił 

plany na przyszłość. Odniósł się także do sprawy par Balicki-Żmudziński. Zgromadzeni następnie 

zadawali pytania, na które Prezes PZBS odpowiadał. 

 

Ad 2. 

Jacek Sikora omówił temat przygotowań do Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego: 

• z powodu remontu hali widowiskowo-sportowej rozgrywki odbędą się na hali treningowej 

(mniejsza o ¼, brak trybun oraz ograniczona infrastruktura sanitarna), 

• PWZBS pozyskał zapis w umowie pozwalający na organizację cateringu we własnym 

zakresie również na zasadzie odnajmu. 

Wywiązała się dyskusja, w której przedstawiono i zatwierdzono proponowany plan kongresu. 

Poruszono również konieczność ustalenia terminu kongresu na rok 2017 oraz rozważano osoby, 

które planuje się zaprosić do Komitetu Honorowego. 

 

Ad 3. 

W związku z nową kadencją Zarządu zwyczajowo wnioskuje się o nadanie odznak dla działaczy, 

którzy wyróżnili się w poprzedniej kadencji.  Zaproponowano skład Kapituły Odznaczeń PWZBS 

i wobec jednomyślnej zgody podjęto uchwałę jak następuje: 

  



Uchwała nr 4/2016 

w sprawie powołania Kapituły Odznaczeń PWZBS 

Na podstawie  §30 Statutu Zarząd PWZBS uchwala, co następuje.: 

§ 1 

Powołuje się Kapitułę Odznaczeń PWZBS w składzie: 

a) Andrzej Zaleski, 

b) Józef Pochroń, 

c) Roman Kmieciak. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Ad 4. 

Sekretarz poruszył sprawę administracji systemem MSC CEZAR w okręgu pomorskim 

proponując zmianę osób odpowiedzialnych za zarządzanie okręgiem. Po zakończonej dyskusji 

Prezes zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: 

 

Uchwała nr 5/2016 
w sprawie administracji systemem MSC CEZAR 

 

Na podstawie § 28 lit. c statutu Zarząd PWZBS uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Powołuje się Jakuba Kasprzaka, Romana Kmieciaka i Marcina Wasłowicza do pełnienia funkcji 

Administratora Okręgu Pomorskiego systemu MSC CEZAR. 

§ 2. 

Odwołuje się Krzysztofa Górczyńskiego z pełnienia funkcji Administratora Okręgu 

Pomorskiego systemu MSC CEZAR. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Głosowało 10 członków Zarządu. 9 było za, 1 przeciw i 1 się wstrzymał. Stwierdzono, że uchwała 

została przyjęta. 

 

Prezes Honorowy Józef Pochroń poruszył tematykę atrakcyjności rozgrywanych turniejów 

i przywrócenia barometrów do kalendarza rozgrywek. Wywiązała się w związku z tym dyskusja, 

w której omawiano różne problemy logistyczne powiązane z takimi turniejami.  

 

Poruszono tematykę prowadzenia księgowości w PWZBS, a w szczególności bieżącego 

księgowania dokumentów oraz kosztów prowadzenia księgowości. Prowadzono dyskusję, która 

nie zakończyła się żadną decyzją i zdecydowano zastanowić się głębiej nad tym zagadnieniem. 

 

Dyskutowano również w temacie pozyskiwania młodzieży oraz przygotowania wizytówek dla 

Zarządu. Po zakończonej dyskusji stwierdzono wyczerpanie porządku obrad i na tym posiedzenie 

zakończono. 

 

 

Sekretarz 

(–) Marcin Wasłowicz 

Prezes 

(–) Andrzej Zaleski 

 


