
PROTOKÓŁ 

Posiedzenia Zarządu Pomorskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 27 września 2016 roku 
 

 
Dnia 27 września 2016r. w Gdańsku odbyło się posiedzenie Zarządu Pomorskiego Związku 

Brydża Sportowego (PWZBS). W zebraniu brali udział: Prezes Andrzej Zaleski, Wiceprezes 

Krzysztof Czapczyk, Wiceprezes Jacek Sikora, Skarbnik Roman Kmieciak, Sekretarz Marcin 

Wasłowicz, Dariusz Bogucki, Kazimierz Dominika, Jakub Kasprzak, Janusz Liwosz, Alison 

Nissen oraz  z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Kobylarski. 

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. Omówienie Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego. 

2. Ustalenie składek i opłat startowych na 2017 rok. 

3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015. 

4. Organizacja III ligi. 

5. Problemy z maszyną do powielania kart. 

6. Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad 1.  

Prezes Andrzej Zaleski otworzył temat dyskusji nad minionym Kongresie Bałtyckim zaczynając 

od propozycji Zarządu PZBS rozgrywania w ramach 57. Międzynarodowego Kongresu 

Bałtyckiego turnieju w randze Mistrzostw Polski Teamów. Wyrażono wiele obaw i wątpliwości 

powiązanych z potencjalną zmianą formuły zawodów – turnieje teamów, na tle turniejów 

parowych, przynoszą bardzo mały dochód. Wydłużenie turnieju może grozić klęską finansową 

kongresu. Ponadto niejasna jest wysokość opłat powiązanych z inną rangą turnieju. Sekretarz 

Marcin Wasłowicz zobowiązał się do ustalenia wysokości opłat. 

 

Wiceprezes Jacek Sikora poruszył temat terminu kongresu w 2017 roku – aktualna propozycja 

koliduje z Bermuda Bowl w Lyon, więc być może warto przesunąć kongres. Uznano, że jeśli 

Bermuda Bowl zaczyna się w sobotę, w którą kończy się kongres, to kolizja jest minimalna, 

a aktualna propozycja nie nakłada się na Mistrzostwa Ameryki Północnej. 

 

Skarbnik Roman Kmieciak omówił aspekty finansowe i organizacyjne właśnie zakończonego 

kongresu.  Jasnym było, że Jacek Sikora miał za dużo pracy, której nie nadążał wykonywać. 

Jednocześnie dużo zawodników błędnie deklarowało czy przysługują im zniżki, przez co 

w konsekwencji kasa kongresu była stratna na ponad tysiąc złotych. Zarząd zgodził się, że 

koniecznym jest dopilnowanie tego aspektu w kolejnym roku. Przewiduje się, że po zamknięciu 

dokumentacji kongres powinien wykazać się zyskiem około 14 tysięcy złotych, natomiast przy 

właściwym dopilnowaniu wszystkich aspektów finansowych kongres zamknąłby się z zyskiem 

o około dwa tysiące większym. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Kobylarski zwrócił uwagę na konieczność szybszej 

dystrybucji materiałów promocyjnych kongresu. Wywiązała się długa dyskusja, w ramach której 

omawiano kolejne pomysły na lepszą promocję kongresu. 

  



Ad 2. 

Roman Kmieciak zapoznał Zarząd z dotychczasową wysokością składek oraz zaproponował nowe 

składki w oparciu o komunikat Zarządu PZBS w sprawie wysokości składek w nowym sezonie. Po 

zakończonej dyskusji jednogłośnie przyjęto uchwałę o następującej treści: 

 

Uchwała nr 6/2016 

w sprawie wysokości opłat na rzecz WZBS w sezonie 2016/2017 

Na podstawie  §15 pkt 3 Statutu Zarząd PWZBS uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Opłaty członkowskie drużynowe ustala się na wysokości jak następuje: 

a. I i II liga – 250 zł, 

b. III liga – 1050 zł, 

c. liga okręgowa – 350 zł. 

2. Odpis od składki zawodniczej: 

a. składka normalna – 45 zł, 

b. zawodnicy urodzeni w 1997 i młodsi – 5 zł, 

c. zawodnicy urodzenie w latach 1992 – 1996 – 35 zł, 

d. zawodnicy urodzeni w 1951 – 1947 – 30 zł, 

e. zawodnicy urodzeni w 1946 i starsi – 25 zł, 

f. członkowie honorowi PZBS – 0 zł, 

g. debiutanci zgłoszeni – pierwszy rok członkostwa – 20 zł, 

h. byli członkowie PZBS po 5-letniej przerwie – 35 zł. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Ad 3. 

Skarbnik Roman Kmieciak przedstawił Zarządowi bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje 

dodatkowe za rok 2015. Członkowie Zarządu zapoznali się z dokumentami, a następnie 

jednomyślnie przyjęli następującą uchwałę: 

Uchwała nr 7/2016 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 

Nr 121 poz. 591 ze zm.) w związku z § 27 statutu uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Zarząd zatwierdza sprawozdanie finansowe WZBS za rok 2015 składające się z: 

 ‒ bilansu z sumą bilansową w wysokości 61 808,51 zł, 

 ‒ rachunku zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 532,32 zł, 

 ‒ informacji dodatkowej. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Ad 4. 

Omówiono terminy i warunki, na których odbywać się będzie współpraca z Nową Synagogą w 

Gdańsku, która wyraziła zgodę na goszczenie brydżystów w ramach rozgrywek III ligi. Wyrażono 

obawę, że na sali gry może braknąć miejsca, bufet może być niezadawalający, albo sala może nie 

spełniać innych oczekiwań zawodników. Skarbnik Roman Kmieciak zwrócił uwagę na potrzebę 

zatrudnienia dodatkowego sędziego do organizacji zawodów i zwrócił się z wnioskiem o nadanie 

Kazimierzowi Dominiakowi tytułu Sędziego Klubowego. Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę o 

następującej treści:  



Uchwała nr 8/2016 

w sprawie nadania tytułu Sędziego Klubowego Kazimierzowi Dominiakowi 

Na podstawie punktu 4.4 Regulaminu Sędziowskiego PZBS w związku z § 27 pkt 3 statutu 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Zarząd nadaje Kazimierzowi Dominiakowi tytuł Sędziego Klubowego. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Ad 5. 

Aktualnie używana maszyna do powielania jest niesprawna i wymaga generalnego remontu. 

Chwilowo ciągłość pracy zapewniono poprzez wypożyczenie maszyny od innej organizacji, jednak 

jest to rozwiązanie tymczasowe. Omówiono możliwe opcje i Zarząd zdecydował się na zakup 

nowej maszyny, której zakup PZBS obiecał dofinansować. 

 

Ad 6. 

Wiceprezes Krzystof Czapczyk zwrócił uwagę na konieczność ostrzejszego podejścia do 

zawodników mający problemy ze stosownym zachowaniem. Zarząd zgodził się, że sędziowie 

powinni szybciej reagować na zawodników, którzy nie zachowują się stosownie, również jeśli 

zachowanie dotyczy wyłącznie ich partnera. Wywiązała się długa dyskusja, w ramach której 

poruszano różne aspekty natury etycznej. 

 

Janusz Liwosz zaproponował włączenie turnieju w Krokowej do cyklu Grand Prix Województwa 

Pomorskiego. Wywiązała się dyskusja na temat kształtu jaki powinien mieć cykl, jakie turnieje 

powinny się kwalifikować i ile tych turniejów być powinno. Po burzliwej decyzji włączono turniej 

w Krokowej do cyklu oraz postanowiono przygotować zmiany w ustaleniach regulaminowych na 

kolejne sezony Grand Prix Województwa Pomorskiego. 

 

Poruszono temat organizacji zajęć dla młodzieży w nadziei pozyskania nowych zawodników. 

Sekretarz Marcin Wasłowicz poinformował o prowadzonych rozmowach z różnymi szkołami 

i nadziei pozyskania placówki blisko centrum Gdańska, gdzie może udać się nowy ośrodek 

szkolenia młodzieży. Jednocześnie zwrócił uwagę na brak trenerów chętnych by prowadzić 

nauczanie od podstaw.  

 

Wiceprezes Krzysztof Czapczyk poinformował o postępie rozmów celem pozyskania lokalu, który 

można by wykorzystać wzorem Centrum Sportów Umysłowych w Warszawie. Omówiono różne 

pomysły na finansowanie przedsięwzięcia i komplikacje z nimi powiązane. 

 

Po zakończonej dyskusji stwierdzono wyczerpanie porządku obrad i na tym posiedzenie 

zakończono. 

 

 

Sekretarz 

(–) Marcin Wasłowicz 

Prezes 

(–) Andrzej Zaleski 

 


