PROTOKÓŁ
Posiedzenia Zarządu Pomorskiego Związku Brydża Sportowego
dnia 16 stycznia 2020 r.

Dnia 16 stycznia 2020 r. o godzinie 17:00 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
Dominiak, Jakub Kasprzak oraz Janusz Liwosz. Dodatkowo w charakterze gościa obecny
był Prezes Gdańskiego Towarzystwa Brydżowego Mirosław Małypan.
Zebranie otworzył Prezes Zarządu PWZBS Andrzej Zaleski. Prezes przywitał obecnych i wobec
obecności 8 z 11 członków stwierdził zdolność Zarządu do podejmowania uchwał. Na wstępie
przyjęto zaproponowany przez Prezesa porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Walne Zebranie Delegatów PWZBS 2020.
Międzynarodowy Kongres Bałtycki 2020.
Współpraca z Klubem Makabi.
Zmiany w Regulaminie Grand Prix PWZBS.
Obsada sędziowska zawodów PWZBS.

Ad 1.
Prezes Andrzej Zaleski zaproponował zwołanie Walnego Zebrania Delegatów PWZBS 2020 18
kwietnia, a po krótkiej dyskusji wybrano godziny 10:00 i 10:15 na pierwszy i drugi termin
Zebrania. Prezes zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 1/2020 w sprawie powołania
zwołania Walnego Zebrania Delegatów (uchwała jako załącznik nr 1 do protokołu).
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
Prezes Andrzej Zaleski poinformował o braku chęci kandydowania na kolejną kadencję oraz
zaproponował by w przyszłej kadencji działaniami PWZBS kierował Jacek Sikora. Jacek Sikora
poinformował, że z powodów zawodowych oraz rodzinnych nie wyrazi zgody na kandydowanie.
Krzysztof Czapczyk poinformował, że będzie kandydował na Prezesa PWZBS kolejnej kadencji
wobec braku zainteresowania Jacka Sikory.
Na prośbę Prezesa Andrzeja Zaleskiego Sekretarz Marcin Wasłowicz zobowiązał się wraz z
Wiceprezesem Jackiem Sikorą do sporządzenia sprawozdania z bieżącej kadencji PWZBS.
Ad 2.
Wiceprezes Jacek Sikora poinformował, że nie jest zainteresowany kontynuowaniem pracy w
charakterze Dyrektora Kongresu oraz niezbędna jest nowa osoba. Dyskutowano nad dwoma
wstępnymi kandydatami. Sekretarz Marcin Wasłowicz zaproponował powołanie tymczasowej
Komisji ds. rekrutacji Dyrektora MKB złożonej z Prezesa i Wiceprezesów. Wszystkie
zaproponowane osoby wyraziły zgodę na powołanie. Prezes zarządził głosowanie nad uchwałą o
następującej treści:
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Uchwała nr 2/2020
w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji Dyrektora MKB
Na podstawie §9 pkt 7 Statutu Zarząd PWZBS uchwala, co następuje:
§1
Zarząd PWZBS powołuje Komisję ds. rekrutacji Dyrektora MKB w składzie: Andrzej Zaleski,
Krzysztof Czapczyk i Jacek Sikora.
§2
Zarząd PWZBS zleca Komisji ds. rekrutacji Dyrektora MKB znalezienie i wybranie nowego
Dyrektora Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowało 8 członków Zarządu. Wszyscy byli za. Stwierdzono, że uchwała została podjęta.
Ad 3.
Kazimierz Dominiak omówił problemy organizacyjne dla Klubu Makabi wynikające z
organizowanych tam zawodów brydżowych oraz aktualny stan współpracy między Klubem a
PWZBS. Krzysztof Czapczyk oraz Andrzej Zaleski zobowiązali się do przeprowadzenia rozmów z
Gospodarzem.
W dyskusji pojawił się problem zwiększonych kosztów organizacyjnych, podwyższonych stawek
sędziowskich w związku z brakiem chętnych do sędziowania oraz podwyższonych opłat za turnieje
Pajączka oraz KMP. Po długiej dyskusji Prezes zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej
treści:
Uchwała nr 3/2020
w sprawie zmiany wpisowego w turniejach
Na podstawie §9 pkt 7 Statutu Zarząd PWZBS uchwala, co następuje:
§1
Zarząd PWZBS decyduje o podwyższeniu wpisowego do organizowanych przez siebie
turniejów
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.02.2020.
Głosowało 8 członków Zarządu. Nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała, a 7 było za.
Stwierdzono, że uchwała została podjęta.
Jacek Sikora zobowiązał się do zamieszczenia informacji na stronie internetowej PWZBS.

Ad 4.
Dyskutowano nad drobnymi poprawkami w regulaminie Grand Prix Par PWZBS. Po ustaleniu
zmian Prezes zarządził głosowanie nad uchwalą o następującej treści:
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Uchwała nr 4/2020
w sprawie zmiany Regulaminu Grand Prix Par PWZBS
Na podstawie §9 pkt 7 Statutu Zarząd PWZBS uchwala, co następuje:
§1
W aktualnym Regulaminie Grand Prix Par PWZBS poza zmianą dat wprowadza się
następujące zmiany w stosunku do regulaminu z roku 2019:
1. Punkt 1 otrzymuje brzmienie:
„. Grand Prix Pomorskiego WZBS rozgrywane będzie jako cykl 12 do 14 turniejów
eliminacyjnych, rozgrywanych średnio raz w miesiącu na terenie województwa
pomorskiego.”
2. Punkt 5 otrzymuje brzmienie:
„. Zgłoszenia do kalendarza sportowego PWZBS będą przyjmowane do 14 dni przed
rozegraniem turnieju.”
3. Punkt 7 otrzymuje brzmienie:
„Termin i miejsce rozegrania turnieju eliminacyjnego zostanie ogłoszony na stronie
www.bridge.gda.pl oraz wpisany do kalendarza sportowego co najmniej na miesiąc
przed jego rozegraniem.”
4. Zdanie drugie punktu 9 otrzymuje brzmienie:
„W szczególnych wypadkach, na wniosek organizatora, Zarząd może zatwierdzić inną
liczbę rozdań.”
5. Dodaje się punkt 19:
„Ostateczne decyzje wynikające z niniejszego regulaminu, również w sprawach
nieprzewidzianych, należą do Zarządu PWZBS.”
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowało 8 członków Zarządu. Wszyscy byli za. Stwierdzono, że uchwała została podjęta.
Ad 5.
W związku z pojawieniem się nowego sędziego Kazimierz Dominiak spytał o procedurę
zatwierdzania obsady sędziowskiej na turniejach prowadzonych przez PWZBS. Dyskutowano nad
sposobem zatwierdzania sędziów oraz nad niedoborem kandydatów do sędziowania mimo
podważonego wynagrodzenia sędziowskiego
Około godziny 19 stwierdzono wyczerpanie porządku obrad oraz posiedzenie zakończono.

Sekretarz
(–) Marcin Wasłowicz

Prezes
(–) Andrzej Zaleski

Strona 3 z 3

Uchwała nr 1/2020
Zarządu Pomorskiego WZBS
z dnia 17 stycznia 2020 roku
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Delegatów

Na podstawie §23 pkt 3 Statutu Zarząd PWZBS uchwala, co następuje:

§1
Zarząd PWZBS zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze na 18
kwietnia 2020 roku, na godz. 10:00 w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 80. Drugi termin
wyznacza się na godz. 10:30. Projekty porządku obrad oraz regulaminu Zebrania stanowią
załączniki nr 1 i 2 do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta podczas zebrania Zarządu. Głosowało 8 członków Zarządu. Oddano 8 głosów za
uchwałą, żadnych głosów przeciw i wstrzymujących.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Projekt porządku obrad
Walnego Zebrania Delegatów WZBS

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
Wybór Protokolanta
Przyjęcie porządku obrad
Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania
Wybory komisji:
a. mandatowej,
b. uchwał i wniosków,
c. skrutacyjnej.
Sprawozdanie Zarządu z działalności WZBS
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Dyskusja nad sprawozdaniami
Sprawozdanie Komisji Mandatowej
Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
Wybory:
a. Prezesa Zarządu,
b. pozostałych członków Zarządu,
c. członków Komisji Rewizyjnej;
Dyskusja i głosowanie uchwał i wniosków
Wybór delegatów WZBS na Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS
Zakończenie obrad

ZAŁĄCZNIK NR 2

Projekt Regulaminu
Walnego Zebrania Delegatów WZBS

§ 1. Zasady ogólne
1.
2.

Przewodniczący Zebrania udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością udziela się
głosu wyłącznie w sprawach formalnych.
Przewodniczący Zebrania lub Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie ogłaszają wyniki
każdego przeprowadzonego głosowania.

§ 2. Komisje
1.
2.

3.

4.

Do Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków powołuje się po trzy osoby. Każda
komisja konstytuuje się, wybierając przewodniczącego i sekretarza.
Komisja Mandatowa niezwłocznie po wyborze i ukonstytuowaniu dokonuje kontroli listy
obecności i mandatów przysługujących poszczególnym delegatom. Komisja rozstrzyga sprawy
sporne dotyczące mandatów delegatów. Komisja zdaje Walnemu Zebraniu sprawozdanie oraz
sporządza protokół ze swoich działań.
Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania tajne, oblicza i ogłasza ich wyniki. Z każdego
głosowania Komisja sporządza protokół z wynikami głosowania. Członek Komisji zostaje
wyłączony z prac Komisji na czas głosowań osobowych, które jego dotyczą. W razie potrzeby
Przewodniczący Zebrania może uzupełnić skład Komisji o nowe osoby.
Komisja Uchwał i Wniosków sporządza projekty uchwał dla Walnego Zebrania na podstawie
wniosków zgłaszanych w trakcie Zebrania.

§ 3. Wybory i głosowania
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Wybory Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, członków Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej
oraz Uchwał i wniosków przeprowadza się w głosowaniu jawnym. Inne wybory osób, gdy liczba
kandydatów jest większa niż liczba miejsc do obsadzenia, przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
O jawności lub utajnieniu innych głosowań decyduje w razie potrzeby Walne Zebranie.
Przy wyborach, gdy liczba kandydatów jest równa liczbie miejsc do obsadzenia, Walne Zebranie
może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania „en bloc” – nad wszystkimi kandydaturami w
jednym głosowaniu.
Przy wyborach, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc do obsadzenia, wybrani
zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów „za”. W przypadku
nierozstrzygnięcia głosowania ze względu na równą liczbę otrzymanych głosów przez niektórych
kandydatów, zarządza się głosowanie uzupełniające dla dokonania wyboru pomiędzy tymi
kandydatami.
Zgłoszony kandydat oświadcza do protokołu swoją zgodę na kandydowanie. W razie nieobecności
kandydata jego zgodę na kandydowanie przedkłada się Przewodniczącemu Zebrania.
Przed wyborem Prezesa Zarządu kandydaci przedstawiają zebranym krótkie uzasadnienie
startu w wyborach oraz swoje plany na przyszłość WZBS.
Przed wyborem członków Zarządu oraz przed wyborem członków Komisji Rewizyjnej Walne
Zebranie podejmuje decyzję o liczbie powoływanych członków tych organów.

