
PROTOKÓŁ 

Posiedzenia Zarządu Pomorskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

 
Dnia 14 czerwca 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 i Janusz 

Liwosz.  

Zebranie otworzył Prezes Zarządu PWZBS Andrzej Zaleski. Wobec obecności 9 z 11 członków 

stwierdzono zdolność Zarządu do podejmowania uchwał. Na wstępie przyjęto zaproponowany 

przez Prezesa porządek obrad: 

1. Sprawozdanie Kapituły Odznaczeń PWZBS.  

2. Omówienie postępu przygotowań do Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego. 

3. Omówienie spraw młodzieżowych. 

4. Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad 1.  

Skarbnik Roman Kmieciak przedstawił odpowiedź PZBSu na proponowane odznaki. Wywiązała 

się dyskusja w związku z dużą liczbą odrzuconych wniosków z uwagi na brakujący rok od czasu 

przyznania poprzedniej odznaki. Zdecydowano powrócić do tematu za rok. 

 

Ad 2. 

Omówiono szereg spraw powiązanych z Międzynarodowym Kongresem Bałtyckim: 

• wybrano food truck, który za opłatą będzie sprzedawał jedzenie i napoje w trakcie MKB 

2017, 

• omówiono zamiany w ekipie sędziowskiej w związku z nieobecnością Marcina 

Wasłowicza, który w tym samym czasie pracuje przy Mistrzostwach Ameryki Północnej, 

• Wiceprezes Krzysztof Czapczyk omówił stan rozmów z Marszałkiem Województwa 

Pomorskiego w sprawie objęcia patronatem kongresu, 

• Wiceprezes Jacek Sikora omówił propozycję Komitetu Organizacyjnego dokonania zmian 

w formule gry turnieju teamów celem wydłużenia półfinałów i finałów, 

• omówiono propozycje osób, które odeszły, a które warto by uhonorować poprzez 

nazwanie jednego z turniejów ich imieniem, 

• podjęto dyskusję nad terminem kongresu w 2017 roku. 

 

Ad 3. 

Sekretarz Marcin Wasłowicz omówił temat wysłania Tytusa Żurawskiego, Adama 

Suchodolskiego, Dominika Krajnika i Wojciecha Okuniewskiego na Otwarte Mistrzostwa Europy 

Juniorów. Koszt wysłania zawodników, to sumarycznie około 3000 zł. Marcin Wasłowicz 

poinformował, że jest po wstępnych rozmowach z urzędami marszałkowskimi (pomorskim i 

kujawsko-pomorskim), a także z urzędem  miasta w Bydgoszczy i wszystko wskazuje, że wraz ze 

wkładem własnym zawodników na poziomie 400 zł udało się zabezpieczyć z zewnętrznych źródeł 

wystarczającą ilość środków. Formalnie jednak decyzje nie zostały podjęte, więc w przypadku 

gdyby jedna z instytucji się wycofała Marcin Wasłowicz prosił o zapewnienie, że brakująca kwota 

zostanie pokryta ze zrzutki wśród członków Zarządu lub innych źródeł. Zarząd przyjął propozycję 

z aprobatą.  



 

Ad 4. 

Prezes dopytał o stan wizytówek. Wstępna wycena sugerowała, że wizytówki będą kosztowały 

około 500 zł. Zarząd zgodził się, że jest to zbyt duży wydatek i zgodnie zdecydowano, że o ile 

wizytówki będą drukowane, to za prywatne pieniądze członków Zarządu, a nie ze środków 

PWZBS. 

 

Poruszono temat propozycji zmian w systemie nagradzania w turniejach organizowanych przez 

WZBS. Propozycję zmian przygotował i przesłał 3 czerwca Kazimierz Dominika. Zarząd żywo 

dyskutował i stanął na wniosku, że propozycja wymaga dogłębnego przemyślenia i zastanowienia 

się, więc temat odłożono na kolejne zebranie – po Kongresie Bałtyckim. 

 

Po zakończonej dyskusji stwierdzono wyczerpanie porządku obrad i na tym posiedzenie 

zakończono. 

 

 

 

 

 

Sekretarz 

(–) Marcin Wasłowicz 

Prezes 

(–) Andrzej Zaleski 

 


