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PROTOKÓŁ 

Posiedzenia Zarządu Pomorskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 5 grudnia 2017 r. 
 

 
Dnia 5 grudnia 2017 r. o godzinie 17:00 w Gdańsku  odbyło się posiedzenie Zarządu Pomorskiego 

Związku Brydża Sportowego (PWZBS). W zebraniu brali udział: Prezes Andrzej Zaleski, 

Wiceprezes Jacek Sikora, Wiceprezes Krzysztof Czapczyk, Skarbnik Roman 

Kmieciak, Sekretarz Marcin Wasłowicz, Dariusz Bogucki, Kazimierz Dominiak oraz  

Janusz Liwosz. Dodatkowo od ok. godziny 18 – Jakub Kasprzak. 

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

obecności 9 z 11 członków stwierdził zdolność Zarządu do podejmowania uchwał. Na wstępie 

przyjęto zaproponowany przez Prezesa porządek obrad: 

1. Podsumowanie działalności PWZBS w 2017 roku. 

2. Turnieje poniedziałkowe 

a) wprowadzenie nowych zasad nagradzania 

b) stan kart 

c) sprawność organizacji turniejów 

d) uatrakcyjnienie formuły turniejów. 

3. Drobna zmiana w regulaminie rozgrywek pucharowych. 

4. Kalendarz imprez w 2018 r. 

5. Omówienie problemów z rozliczeniami turniejów środowych. 

6. Koniec kadencji w GTB. 

7. Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad 1.  

Skarbnik Roman Kmieciak omówił działalność PWZBS i GTB oraz zakupy sprzętu. 

 

Ad 2.Ad a) 

Sekretarz Marcin Wasłowicz zreferował wyniki ankiety, w której zawodnicy PWZBS 

wypowiadali się na temat proponowanego przez Kazimierza Dominiaka systemu. Z ankiet 

wynikało, że większość ankietowanych wypowiedziała się o pomyśle pozytywnie i 

wskazywała, że zmiana nie wpłynie na ich obecność lub wręcz zachęci do zjawienia się 

turniejach. 

 

Skarbnik Roman Kmieciak poruszył aspekt finansowy sugerowanego rozwiązania i 

wskazał, że suma nagród pozostaje podobna, natomiast brakuje środków na zwiększenie 

funduszu długiej fali. Autor propozycji Kazimierz Dominiak odpowiedział, że 

wykorzystanie asygnat na pewno nie będzie stuprocentowe oraz powinny się pojawić 

drobne oszczędności względem aktualnych nagród. 

 

Rozwinęła się dyskusja w zakresie dokładnych kosztów. Skarbnik Roman Kmieciak 

wskazał, że nie może poprzeć takiej propozycji. Rozważano przeprowadzanie dokładnej 

symulacji finansowej. Skarbnik zobowiązał się do przygotowania wyliczenia na najbliższy 

poniedziałek. 
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Ad b) 

Wiceprezes Krzysztof Czapczyk zwrócił uwagę na słaby stan kart używanych na turniejach. 

Wywiązała się dyskusja w tym zakresie. 

 

Ad c) 

Wiceprezes Krzysztof Czapczyk zwrócił uwagę, że nie wszyscy sędziowie przychodzą na 

czas, start turniejów nie jest punktualny, a sprawność przeprowadzenia rozgrywek budzi 

zastrzeżenia. Obecni na posiedzeniu Zarządu sędziowie PWZBS (Roman Kmieciak, 

Janusz Liwosz i Marcin Wasłowicz) wyrazili zdumienie względem zarzutów wskazując, że 

zawsze zjawiają się przynajmniej 30 minut przed turniejem. Wywiązała się długa 

dyskusja, w której szukano rozwiązań dla problemu, zwracano uwagę na notoryczne 

spóźnianie się zawodników. Dyskusja nie zakończyła się propozycją rozwiązania 

problemu niepunktualnych zawodników. 

Wrócono do zarzutów względem punktualności, dyscypliny i sumienności pracy wśród 

sędziów. Sędzia Państwowy Janusz Liwosz poprosił o wskazanie o jakich „sędziów” 

chodzi, bo nie uważa żeby zarzut odnosił się do niego i czuje się nim skrzywdzony, a jeśli 

zarzuty są faktycznie prawdziwe, to konkretny sędzia powinien być odsunięty od 

prowadzenia turniejów. Obecni Sędzia Państwowy Roman Kmieciak i Sędzia 

Międzynarodowy Marcin Wasłowicz zgodzili się z Januszem Liwoszem, że problem 

wydaje się być uogólniany. Doprecyzowano, że chodzi przede wszystkim o Sędziego 

Międzynarodowego Jakuba Kasprzaka, wobec którego nieobecności temat pozostawiono 

do późniejszej dyskusji. 

 

Ad d) 

Zaproponowano powrócenie do rozgrywania barometrów na dochodzenie. Zwrócono 

uwagę na dodatkowe problemy logistyczne (transport dużej ilości kart) i inne problemy 

powiązane z graniem takich turniejów. Dyskusja nie zakończyła się konkluzją. 

 

 

Wobec wyczerpującego przebiegu obrad Prezes Zarządu postanowił zakończyć obrady przenosząc 

pozostałe punkty na kolejne zebranie lub zarządzając ich rozwiązanie w innym trybie.  

 

 

 

 

Sekretarz 

(–) Marcin Wasłowicz 

Prezes 

(–) Andrzej Zaleski 

 


