
PROTOKÓŁ 

Posiedzenia Zarządu Pomorskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 6 grudnia 2016 roku 
 

 
Dnia 6 grudnia 2016r. w Gdańsku odbyło się posiedzenie Zarządu Pomorskiego Związku Brydża 

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

Skarbnik Roman Kmieciak, Sekretarz Marcin Wasłowicz, Dariusz Bogucki, Kazimierz Dominika 

oraz Janusz Liwosz. 

Zebranie otworzył Prezes Zarządu PWZBS Andrzej Zaleski. Wobec obecności 7 z 11 członków 

stwierdzono zdolność Zarządu do podejmowania uchwał. Na wstępie przyjęto zaproponowany 

przez Prezesa porządek obrad: 

1. Organizacja klubu na wzór Centrum Sportów Umysłowych w Warszawie. 

2. Strona formalna turniejów środowych. 

3. Komunikat Zarządu w sprawie etyki i dyscypliny. 

4. Tematyka organizacji „kotła gdańskiego” w ramach rozgrywek II ligi. 

5. Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad 1.  

Omówiono szeroko możliwości, próby i koszty prowadzenia takiego klubu. Nie udało się pozyskać 

partnerów, którzy brali by udział w tworzeniu takiego klubu, a PWZBS nie dysponuje środkami 

pozwalającymi na remont lokalu. Rozważając wszystkie aspekty Zarząd doszedł do wniosku, że 

tematykę tworzenia klubu brydżowego na wzór warszawskiego Centrum Sportów Umysłowych 

należy odłożyć na późniejszy czas. 

 

Ad 2. 

Kazimierz Dominiak przekazał informację od dotychczasowego organizatora turniejów 

środowych, z której wynikało że organizator rad byłby przekazać turnieje do dyspozycji PWZBS 

w zamian za przejście nadzoru formalnego nad zawodami. Organizator wyraził prośbę by 

uszanować wkład Jakuba Kasprzaka w rozwój tych turniejów i by był on wciąż odpowiedzialny za 

sprawy sędziowsko-organizacyjne. Skarbnik Roman Kmieciak zobowiązał się wypracować 

porozumienie z Jakubem Kasprzakiem w zakresie finansowych aspektów powiązanych 

z zawodami. 

 

Ad 3. 

Prezes Andrzej Zaleski przedstawił projekt komunikatu Zarządu w sprawie etyki i dyscypliny. 

Komunikat przygotował i rozesłał wcześniej do członków Zarządu Kazimierz Dominiak. Zarząd 

omówił komunikat, a następnie na wniosek Prezesa jednogłośnie przyjął uchwałę o następującej 

treści: 

  



 

Uchwała nr 9/2016 

w sprawie publikacji komunikatu w sprawie etyki i dyscypliny 

Na podstawie  §27 pkt 3 Statutu Zarząd PWZBS uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zarząd przyjmuje zasady i wskazówki etyczne opisane w dokumencie „Komunikat Zarządu w 

sprawie etyki i dyscypliny”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Zarząd zobowiązuje Sekretarza Marcina Wasłowicza do zredagowania w porozumieniu z 

Kazimierzem Dominiakiem i opublikowania na stronie internetowej PWZBS komunikatu, o 

którym mowa w par. 1. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Ad 4. 

Sekretarz Marcin Wasłowicz omówił kwestię możliwości organizacji zjazdu kotła II ligi 

w Gdańsku, co pozwoliło by drużynom z Gdańska zaoszczędzić czas i środki finansowe. Taką 

możliwość zapewniły rozmowy już pod koniec września, gdy Marcin Wasłowicz dopilnował takiej 

kolejności grania by drużyny gdańskie grały na siebie w ostatnich rundach. Chęć wyraziły 

wszystkie drużyny, a Wydział Gier PZBS wyraził swoją przychylność. Potencjalnym problemem 

jest namówienie szóstej drużyny by zgodziła się grać  w Gdańsku. Zarząd wyraził aprobatę dla 

działań i zadeklarował udostępnienie sprzętu pod warunkiem, że problemy organizacyjne 

i finansowe zostaną rozwiązane przez PZBS lub bezpośrednio przez drużyny. 

 

Ad 5. 

Nie zgłoszono wolnych wniosków, w związku z powyższym Prezes Andrzej Zaleski stwierdził 

wyczerpanie porządku obrad, podziękował wszystkim za przybycie i złożył życzenia z okazji 

zbliżających się świąt. 

 

 

 

 

 

Sekretarz 

(–) Marcin Wasłowicz 

Prezes 

(–) Andrzej Zaleski 

 

 

 

 

Wykaz załączników: 

1. „Komunikat Zarządu w sprawie etyki i dyscypliny” – załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2016 


