
PROTOKÓŁ 

Posiedzenia Zarządu Pomorskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 10 stycznia 2017 roku 
 

 
Dnia 10 stycznia 2017 r. 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 i Kazimierz Dominika. 

Pod koniec zebrania dołączył Jakub Kasprzak. 

Zebranie otworzył Prezes Zarządu PWZBS Andrzej Zaleski. Wobec obecności 6 z 11 członków 

stwierdzono zdolność Zarządu do podejmowania uchwał. Na wstępie przyjęto zaproponowany 

przez Prezesa porządek obrad: 

1. Międzynarodowy Kongres Bałtycki: 

a) Mistrzostwa Polski Teamów, 

b) Namiot promocyjny w trakcie kongresu, 

c) Obsada sędziowska kongresu. 

2. Urozmaicenie oferty turniejowej. 

3. Turniej w Sudomiu. 

4. Omówienie cyklu Grand Prix Województwa Pomorskiego. 

5. Puchar drużynowy wojewódzki. 

6. Strona internetowa PWZBS. 

7. Propozycja zmian w systemie nagradzania w turniejach WZBS. 

8. Strona formalna turniejów środowych. 

9. Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad 1. a) 

Sekretarz Marcin Wasłowicz został poproszony o zreferowanie planowanych zmian w cyklu GPPP 

i GPPT, a także opłat powiązanych z poszczególnymi rangami turniejów. Zarząd dyskutował 

przede wszystkim nad stroną finansową wydarzenia, potrzebą właściwej oprawy i atrakcyjną 

nagrodą dla zwycięskiej drużyny. Zarząd doszedł do wniosku, że wstępnie jest zainteresowany 

organizacją Mistrzostw Polski Teamów, niemniej ostateczną decyzję podejmie w ciągu miesiąca 

– dużą rolę będzie grało zapewnienie przez Zarząd PZBS atrakcyjnej nagrody np. w postaci 

wyjazdu dla zwycięskiej drużyny do Puli. Wiceprezes Jacek Sikora zobowiązał się do 

poinformowania Zarządu PZBS o aktualnym stanowisku. 

 

Ad 1. b) 

Wiceprezes Jacek przedstawił propozycję PZBSu przedstawionej przez Lenę Leszczyńską by w 

trakcie kongresu ustawić na ul. Bohaterów Monte Cassino namiot promocyjny, który 

popularyzowałby brydża. Sekretarz Marcin Wasłowicz uzupełnił informacje i zwrócił uwagę, że 

Zarząd PZBS zabezpieczył środki finansowe by pomóc dofinansować przedsięwzięcie. Pomysł nie 

wzbudził entuzjazmu Zarządu. 

 

Ad 1. c) 

Sekretarz Marcin Wasłowicz zwrócił się z prośbą o zatwierdzenie Sędziego Głównego i Sędziego 

Głównego Komputerowego 57. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego. Zarząd jednogłośnie 

przyjął uchwałę o następującej treści: 

  



Uchwała nr 1/2017 

w sprawie zatwierdzenia Sędziego Głównego i Sędziego Głównego Komputerowego 
57. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego 

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

§ 1 

Zarząd zatwierdza Jakuba Kasprzaka na Sędziego Głównego 57. Międzynarodowego Kongresu 

Bałtyckiego. 

§ 2 

Zarząd zatwierdza Marcina Wasłowicza na Sędziego Głównego Komputerowego 

57. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Ad 2. 

Prezes Andrzej Zaleski zwrócił uwagę na konieczność urozmaicenia oferty turniejowej – turnieje 

mixt, junior – ekspert, nocne z kaucją, turniej przyjaciół brydża, turniej rodzinny, mistrzostwa 

amatorów etc. Zarząd przyjął propozycję z entuzjazmem i zaczęto dyskutować możliwości 

wprowadzenia poszczególnych turniejów. 

 

Ad 3. 

Prezes przedstawił sytuację turniejów w Sudomiu. Wraz z odejściem śp. Jurka Komorowskiego 

ośrodek stracił głównego organizatora, jednakowoż wdowa po Jurku wykazała chęć podtrzymania 

turniejów, jednak wymaga wsparcia organizacyjnego ze strony środowiska brydżowego. Skarbnik 

Roman Kmieciak zobowiązał się do pilotowania turniejów w stopniu niezbędnym do tego by się 

odbywały. 

 

Ad 4. 

Skarbnik Roman Kmieciak przedstawił turnieje, które planuje się uwzględnić w cyklu Grand Prix 

Województwa Pomorskiego i po krótce scharakteryzował każdy z nich. Zarząd przyjął propozycję 

z aprobatą i wywiązała się krótka dyskusja w sprawach organizacyjnych. 

 

 Ad 5. 

Skarbnik Roman Kmieciak zaproponował zmianę formuły Pucharu Wojewódzkiego tak by 

pierwszy mecz zagrać na zasadzie eliminacji połowy uczestników, a można by zagrać systemem 

zjazdowym. Sprawa wywołała wiele emocji, Zarząd nie podjął żadnej uchwały w tym przedmiocie. 

 

Ad 6. 

Wiceprezes Jacek Sikora zapewnił, że wraz z Marcinem Osmańskim prowadzone są prace nad 

nową stroną i pierwsza wersja nowej strony powinna być gotowa w przeciągu tygodnia. 

 

Ad 7. 

Kazimierz Dominiak przypomniał  zaproponowaną onegdaj zmianę sposobu przyznawania 

nagród. Poinformował, że przeprowadził wyliczenia i wynika z nich, że proponowane zmiany były 

by korzystne dla Związku z finansowego punktu widzenia. Ponadto istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że aktualny system (premiujący miejsce przedostatnie) niepotrzebnie mobilizuje 

pewnych zawodników do „polowanie” na miejsce przedostatnie tym samym wypaczając wyniki 

turnieju. Zarząd zdecydował się odłożyć sprawę na kolejne spotkanie. 

 

Ad 8. 

Wiceprezes Jacek Sikora rozmawiał z Jakubem Kasprzakiem i najwyraźniej propozycja finansowa 



przygotowana przez Związek jest dla sędziego zbyt obciążająca finansowo. Kazimierz Dominiak 

zwrócił uwagę ma fakt, że przez długi czas Jakub Kasprzak mimo wielokrotnych deklaracji nie 

dostarczył wartościowego merytorycznie rozliczenia finansowego prowadzonych turniejów i to 

w zasadzie było motorem oddania turniejów do prowadzenia przez PWZBS. Jakub Kasprzak miał 

ponoć stwierdzić, że jeśli zechce, to może turnieje rozliczać za pośrednictwem innego 

wojewódzkiego związku. Takiemu zdaniu sprzeciwił się Sekretarz Marcin Wasłowicz wyliczając 

listę formalnych trudności, jakich nie da się przezwyciężyć, a konsekwencji Jakub Kasprzak musi 

dojść do porozumienia z PWZBS jeśli chce wciąż prowadzić turnieje z naliczaniem Punktów 

Klasyfikacji Ligowej. Skarbnik Roman Kmieciak stwierdził, że przez okres, w którym prowadził 

turnieje w zastępstwie Jakuba Kasprzaka, miał problemy z wyliczeniem na co dokładnie 

przeznaczone są fundusze ze wpisowego. Jednocześnie zwrócił uwagę, że opieka administracyjna 

nad turniejami wymaga sporego zaangażowania, dokumentacji każdego wydatku etc. Kazimierz 

Dominiak zwrócił uwagę, że dotychczasowy organizator nie ma zarzutów w zakresie samej 

wykonywanej pracy. Zarząd zgodnie przyznał, że zaangażowanie okazywane w organizowanie 

turniejów przez Jakuba Kasprzaka jest widoczne i dobrze służy promocji brydża. Zdecydowano 

odłożyć temat do przybycia głównego zainteresowanego. 

 

Ad 9. 

Poruszono temat miejsca gry. Poprzednio używana hala jest akceptowalna, ale daleka od 

standardów, jakie Zarząd chciałby zapewniać uczestnikom. Dyskutowano jak najlepiej podejść do 

tematu wynajęcia Hali Stulecia. Skarbnik Roman Kmieciak przybliżył historię poprzednich 

kontaktów z zarządzającą halą Szkołą i wskazał na aktywną niechęć ówczesnego Dyrektora, co 

zmusiło PWZBS do przeniesienia się do innej hali.  

 

Kazimierz Dominiak zwrócił uwagę, że komunikat w sprawie etyki i dyscypliny stał się znany na 

całą Polskę oraz doczekał się publikacji w czasopiśmie „Brydż”. Omówiono ogólne zasady, na 

których tekst będzie dalej udostępniany. 

 

Dyskusję przerwało dołączenie Jakuba Kasprzaka, co wywołało ponowne rozmowy na temat 

reorganizacji turniejów środowych. Sędzia stanął na stanowisku, że opłaty są wygórowane, 

natomiast Skarbnik Roman Kmieciak zwrócił uwagę na nieodpłatnie udostępniany sprzęt. Strony 

nie mogły dojść do porozumienia i zdecydowano, że Jakub Kasprzak wraz ze Skarbnikiem 

Romanem Kmieciakiem przyjrzą się dokładnie sytuacji finansowej turniejów starając się 

wypracować kompromis zadowalający obie strony 

 

Wobec zakończenia dyskusji prezes stwierdził wyczerpanie porządku obrad, podziękował 

obecnym za przybycie i zakończył posiedzenie. 

 

 

 

Sekretarz 

(–) Marcin Wasłowicz 

Prezes 

(–) Andrzej Zaleski 

 


