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PROTOKÓŁ 

Posiedzenia Zarządu Pomorskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 28 września 2017 roku 
 

 
Dnia 28 września 2017 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, Kazimierz 

Dominiak, Janusz Liwosz oraz  Alison Nissen.  

Zebranie otworzył Prezes Zarządu PWZBS Andrzej Zaleski.  Prezes przywitał obecnych i wobec 

obecności 7 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 2018 rok. 

3. Omówienie Regulaminu Mistrzostw Gdańska. 

4. Organizacja III ligi. 

5. Zwrócenie do PZBS o nadanie odznak zasłużonych działaczy, 

6. Powołanie Sądu Koleżeńskiego. 

7. Zaległa sprawa dyscyplinarna. 

8. Wprowadzenie zakazu palenia na turniejach w Makabi. 

9. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu. 

10. Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad 1.  

Omówiono następujące aspekty Kongresu: 

a) wyniki ankiet – wyniki ankiet są niezadowalające, nawet z uwzględnieniem faktu, 

że w ocenie Zarządu wyniki nie były do końca obiektywne (słaba oferta noclegowa lub 

gastronomiczna w centrum Sopotu,  fatalne oceny  sali gry mimo dużych stołów oraz 

dużej przestrzeni jednego miejsca gry etc); Zarząd zdecydował o wdrożeniu rozwiązań, 

które powinny poprawić odczucia względem Kongresu wśród uczestników (mini-

przewodnik po okolicznych restauracjach w różnych cenach, linki do serwisów typu 

booking.com, propozycja kilku miejsc noclegowych w różnym standardzie, zapisanie 

w umowie z sędziami godzinę zjawienia się na sali etc…) 

b) wynik finansowy – rozliczenie kongresu wskazuje zysk około 16 000 zł plus 

przychód z umowy z FunBridge, co zostało przyjęte przez Zarząd z zadowoleniem – 

zyski są dobre, natomiast wciąż finansowo niemożliwe jest wynajęcie innej hali o 

wyższym standardzie przy komercyjnych cenach 

c) termin kongresu w 2018 roku – w wyniku błędu w Jednolitym Kalendarzu 

Sportowym zapisano inny niż zamierzony termin kongresu, w którym to terminie 

pojawił się Podkarpacki Mityng Brydżowy, zdecydowano o skontaktowaniu się 

Prezesem PK WZBS Markiem Pietraszkiem celem zamiany imprez w kalendarzu 

 

 

 

Ad 2. 

Skarbnik Roman Kmieciak poruszył temat składek na rok 2018. Zaproponował utrzymanie 

składek na dotychczasowym poziomie co zyskało aprobatę Zarządu. Upewniono się, że istnieje 
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taka formalna możliwość, a następnie Prezes zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej 

treści: 

   

Uchwała nr 5/2017 

w sprawie wysokości opłat na rzecz WZBS w sezonie 2018/2019 

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. 

 

Głosowało 7 członków Zarządu. Wszyscy byli za. Stwierdzono, że uchwała została przyjęta. 

 

 

Ad 3. 

Skarbnik Roman Kmieciak omówił zbliżające się Otwarte Mistrzostwa Gdańska. Sekretarz 

Marcin Wasłowicz zaproponował poprawkę do regulaminu, która usuwała pewną niejasność. 

 

Ad 4.  

Omówiono kwestie formalno-organizacyjne powiązane z organizacją zjazdów trzeciej ligi.  

 

Ad 5. 

Omówiono temat wniosków, które rok wcześniej zostały odrzucone przez PZBS z przyczyn 

formalnych (posiadanie „niższej” odznaki przez minimum 5 lat). Po krótce omówiono różne 

zagadnienia powiązane z wystąpieniem o nadanie odznaczeń. 

 

 

Ad 6. 

Sekretarz Marcin Wasłowicz zwrócił uwagę na konieczność dostosowania struktur WZBS do 

nowego Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS.  Zgodnie z rekomendacją Prezes zarządził 

głosowanie nad uchwałą o następującej treści: 
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Uchwała nr 6/2017 

w sprawie powołania Sądu Koleżeńskiego 

Na podstawie  §31  Statutu Zarząd PWZBS uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Odwołuje się Kazimierza Dominika od pełnienia funkcji Przewodniczącego Wydziału 

Dyscypliny. 

 

§ 2 

Odwołuje się: Dariusza Boguckiego, Ireneusza Dzikowskiego, Janusza Liwosza, Alison Nissen, 

Józefa Pochronia, Jacka Sikorę, Martę Sikorę i Marcina Wasłowicza od pełnienia funkcji 

członków Wydziału Dyscypliny PWZBS. 

 

§ 3 

Powołuje się Kazimierza Dominika do pełnienia funkcji Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. 

 

§ 4 

Powołuje się: Dariusza Boguckiego, Ireneusza Dzikowskiego, Janusza Liwosza, Alison Nissen, 

Józefa Pochronia, Jacka Sikorę, Martę Sikorę i Marcina Wasłowicza do pełnienia funkcji 

członków Sądu Koleżeńskiego. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Głosowało 7 członków Zarządu. Wszyscy byli za. Stwierdzono, że uchwała została przyjęta. 

 

 

Ad 7. 

Poruszono kwestię sprawy dyscyplinarnej, która wpłynęła w marcu i dotąd nie wydano 

orzeczenia. Wywiązała się dyskusja na ten temat i Przewodniczący Składu Orzekającego Jacek 

Sikora zobowiązał się do doprowadzenia sprawy do końca.  

 

Ad 8. 

Kazimierz Dominiak przedstawił problemy powiązane z paleniem tytoniu na terenie klubu 

Makabi. W porozumieniu z klubem Makabi wprowadza się całkowity zakaz palenia na terenie 

obiektu, a łamanie zakazu będzie traktowane jako przewinienie dyscyplinarne. 

 

Po zakończonej dyskusji stwierdzono wyczerpanie porządku obrad i na tym posiedzenie 

zakończono. 

 

Ad 9. 

Zarząd zatwierdził komplet protokołów bez uwag oraz przychylił się do propozycji Sekretarza 

Marcina Wasłowicza by protokoły publikować na stronie PWZBS. 

 

 

Ad 10. 

Janusz Liwosz zarekomendował kontynuację korzystania w lidze okręgowej z Internetowego 

Systemu Zarządzania Ligą autorstwa Michała Zimniewicza wskazując na liczne zalety tego 
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rozwiązania. Zarząd przychylił się do wydatku uznając go za wysoce zasadny. 

 

Kazimierz Dominiak przypominał o swojej propozycji zmiany sposobu nagradzania zawodników 

w turniejach cotygodniowych. Po pełnej wątpliwości dyskusji jak zmiany będą odebrane 

Sekretarz Marcin Wasłowicz zobowiązał się do przeprowadzenia ankiety internetowej, w której 

zawodnicy będą mogli odnieść się do propozycji. Dyskutowano nad pytaniami w ankiecie. 

 

Wobec zakończenia dyskusji Prezes stwierdził wyczerpanie porządku obrad, podziękował 

obecnym za przybycie i zakończył posiedzenie. 

 

 

 

Sekretarz 

(–) Marcin Wasłowicz 

 
 

 

Prezes 

(–) Andrzej Zaleski 

 


