
PROTOKÓŁ 

Posiedzenia Zarządu Pomorskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 2 marca 2017 roku 
 

 
Dnia 2 marca 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, Kazimierz Dominiak 

Jakub Kasprzak, Janusz Liwosz, Alison Nissen oraz z głosem doradczym księgowa PWZBS 

Danuta Brenk. 

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. 57. Międzynarodowy Kongres Bałtycki. 

2. Strona formalna turniejów środowych. 

3. Eliminacje do Mistrzostw Polski Par Open. 

4. Kursokonferencja Sędziowska PZBS. 

5. Pismo Rafała Fabrykiewicza w sprawie warunków gry na III lidze. 

6. Stawki sędziowskie. 

7. Propozycja zmian w systemie nagradzania w turniejach WZBS. 

 

  

Ad 1.  

Wiceprezes Jacek Sikora przedstawił propozycję Zarządu PZBS, który zaoferował wyjazd do 

Wilna w ramach nagrody za wygranie Mistrzostw Polski Teamów w trakcie 

57. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego. Omówiono też szeroko inne aspekty powiązane z 

Mistrzostwami Polski Teamów. 

 

Poruszono tematykę wpisowego dla młodzieży szkolnej w związku z ubiegłorocznymi 

kontrowersjami. Po bardzo burzliwej dyskusji pełnej różnych zdań zdecydowano by młodzieżowe 

wpisowe było niskie, ale niezerowe, przysługiwało młodzieży szkolnej uczącej się do dwudziestego 

roku życia i było wraz z prawem do nagród.  

 

Ad 2. 

Jakub Kasprzak przedstawił propozycję rozwiązania polegającego na tym by turnieje prowadzone 

i rozliczane były (również z opłat względem PWZBS) przez zaprzyjaźniony podmiot prawny 

z Poznania jednak pytania o nazwę firmy i kontakt w firmie pozostały bez odpowiedzi. Księgowa 

PWZBS Danuta Brenk przedstawiła opinię w przedmiocie komplikacji formalnych takiego 

rozwiązania i wskazała, że nie jest to dobre rozwiązanie. Reszta Zarządu była zdecydowanie 

przeciwna włączania obcego podmiotu w obieg formalny turniejów środowych, które zostały 

oddane do dyspozycji PWZBS. 

 

Ad 3. 

Omówiono potrzeby wprowadzenia zmian do aktualnego regulaminu eliminacji wojewódzkich. 

Zarząd zgodził się na kilka z zaproponowanych zmian. Skarbnik Roman Kmieciak zobowiązał się 

zaktualizować regulamin.  

  



Ad 4. 

Sekretarz Marcin Wasłowicz zwrócił uwagę na niedobór nowych osób chętnych do sędziowania, 

a także na fakt, że na Kursokonferencję Sędziowską PZBS z pomorskich sędziów planuje pojechać 

wyłącznie Maria Tomczewska (koszt wyjazdu pokryty przez PZBS). Jednocześnie w Słupsku jest 

bardzo młoda, chętna i ambitna zawodniczka, której zależy na uczestnictwie w szkoleniu. Na 

szkoleniu sędziowskim w trakcie obozu młodzieżowego uzyskała bardzo dobre wyniki, pomaga 

też przy prowadzeniu turniejów w Słupsku – również na dużych imprezach. Marcin Wasłowicz 

poinformował, że wypracował porozumienie ze Słupskim Towarzystwem Brydżowym w ramach 

którego zawodniczka pokrywa koszty dojazdu, a koszty uczestnictwa wynoszące 250 zł podzielone 

będą pomiędzy Słupskie Towarzystwo Brydżowe i PWZBS – odpowiednio 100 i 150 zł. Wybuchła 

burzliwa dyskusja, w której Skarbnik Roman Kmieciak m.in. wskazywał na bardzo młody wiek 

zawodniczki. Prezes Andrzej Zaleski postanowił zakończyć dyskusję głosowaniem nad uchwałą o 

następującej treści: 

 

Uchwała nr 2/2017 

w sprawie dofinansowania uczestnictwa w Kursokonferencji Sędziowskiej PZBS 

Na podstawie  §9 pkt 4 Statutu Zarząd PWZBS uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zarząd dofinansowuje udział Michaliny Krysiak w Kursokonferencji Sędziowskiej PZBS w 

kwocie 150 zł. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Głosowało 9 członków Zarządu. 6 osób było za, jedna przeciw, a dwie się wstrzymały. Prezes 

oświadczył, że uchwała została podjęta. 

 

Ad 5. 

Zarząd pochylił się nad pismem Rafała Fabrykiewicza w sprawie warunków gry na III lidze. 

W piśmie zwracano uwagę przede wszystkim na dym papierosowy, który przedostawał się na salę 

gry z pomieszczenia służącego do palenia. Zarząd burzliwie dyskutował nad pismem zgadzając się 

z faktem przedostawania się dymu i ubolewając nad naturą ludzką, która czyni nierealnym 

propozycję całkowitego zakazu w budynku, a także w jego bezpośredniej bliskości. Omówiono 

wiele propozycji, a także wady z nimi związane. Ostatecznie po burzliwej dyskusji Zarząd wspólnie 

wypracował stanowisko powiązane ze wdrożeniem rozwiązań poprawiających sytuację, które 

gospodarz miejsca zgodził się wprowadzić. Stanowisko zostanie przesłane do składającego 

zażalenie. 

 

Ad 6. 

Sekretarz Marcin Wasłowicz zwrócił uwagę na konieczność uregulowania stawek sędziowskich. 

Nie ma to praktycznego zastosowania dla bezpośredniej działalności związku ani dla wysokości 

stawek, które od lat stosowane są te same i regulacja nie ma na celu ich zmiany. Niestety nie 

posiadając tych zasad w spisanej formie są trudności w Pomorskiej Federacji Sportu przy 

rozliczaniu zadań. Słowa te poparł Skarbnik Roman Kmieciak. Prezes Andrzej Zaleski zarządził 

głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 3/2017 w sprawie stawek sędziowskich 

(uchwała jako załącznik nr 1 do protokołu). Głosowało 9 członków zarządu, wszyscy byli za wobec 

czego Prezes oświadczył, że uchwała została podjęta. 

 

Ad 7. 

Prezes Andrzej Zaleski przypomniał propozycję zmian w systemie nagradzania przygotowaną 

przez Kazimierza Dominiaka w czerwcu 2016 roku. Zarząd stwierdził, że zmiany wymagają 

poważnego zastanowienia się nad tematem i członkowie nie znają propozycji na tyle dobrze by 



móc o niej dyskutować. Sprawę przeniesiono na kolejne zebranie.  

 

Wobec zakończenia dyskusji prezes stwierdził wyczerpanie porządku obrad, podziękował 

obecnym za przybycie i zakończył posiedzenie. 

 

 

 

Sekretarz 

(–) Marcin Wasłowicz 

Prezes 

(–) Andrzej Zaleski 

 

 
Lista załączników: 

1. Uchwała nr 3/2017 w sprawie wysokości stawek sędziowskich. 


