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PROTOKÓŁ 

Posiedzenia Zarządu Pomorskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 17 kwietnia 2018 r. 
 

 
Dnia 17 kwietnia 2018 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, Jakub Kasprzak,  Janusz Liwosz oraz Alison Nilssen. Dodatkowo 

w charakterze gościa udział wziął Mirosław Małypan – Prezes Gdańskiego Towarzystwa 

Brydżowego. 

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

obecności 10 z 11 członków stwierdzono zdolność Zarządu do podejmowania uchwał. Na wstępie 

przyjęto zaproponowany przez Prezesa porządek obrad: 

1. Podsumowanie pracy Zarządu PWZBS w połowie kadencji: 

a) centrum sportów umysłowych 

b) przyciągnięcie nowych zawodników oraz organizacja nowych zawodów 

c) wyniki sportowe 

d) przyszłość władz PWZBS 

e) Kongres Bałtycki 

f) sytuacja finansowa PWZBS 

2. Sprzęt na turniejach cotygodniowych PWZBS. 

3. Międzynarodowy Kongres Bałtycki 

a) obsługa sędziowska 

b) wysokość wpisowego 

c) inne sprawy kongresowe 

4. Odznaki zasłużonych działaczy PZBS. 

5. Wolne głosy i wnioski 

 

Ad 1.  

Prezes Andrzej Zalewski zwrócił uwagę, że 2 kwietnia minęła połowa kadencji władz PWZBS 

i warto podsumować dotychczasową działalność Zarządu patrząc również na cele, które sobie 

postawiliśmy.  

 

Ad a) 

Utworzenie stałego i przyjaznego brydżystom miejsca, w którym regularnie można 

prowadzić zawody brydżowe było jednym z ważniejszych przedsięwzięć jakich miał się 

podjąć Zarząd. W ocenie Prezesa takie miejsce udało się pozyskać – jest to Klub Makabi, 

z którym współpraca doskonale się układa dzięki dużej życzliwości Michała Sameta, 

któremu należą się szczególnie podziękowania oraz dzięki wsparciu organizacyjnym ze 

strony Kazimierza Dominiaka bez którego tak dobra współpraca z Gospodarzem nie 

byłaby możliwa. 
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 Ad b) 

Liczba zrzeszonych zawodników  w ogólnym rozrachunku jest stabilna i w kontekście 

panujących trendów należy to ocenić na plus. Równolegle poszerza się oferta dla seniorów, 

co może przełożyć się na przyrost liczby członków. Złą wiadomością jest upadek ośrodka 

brydżowego w Kwidzyniu.  

 

Ad c) 

W ligach centralnych, na zawodach ogólnopolskich oraz na zawodach wyższej rangi 

województwo Pomorskie reprezentowane jest godnie, porównywalnie z poprzednimi 

latami. Szczególne uznanie należy się Marcie Sikorze i Adamowi Walczyńskiemu za 

brązowy medal na World Bridge Games. Prezes pogratulował też Romanowi Kmieciakowi 

otrzymania odznaczenia z Pomorskiej Federacji Sportu Młodzieżowego. 

 

Ad d)  

Prezes Andrzej Zalewski zwrócił uwagę na konieczność znalezienia odpowiedniego 

kandydata na kolejnego Prezesa PWZBS. 

 

Ad e) 

Niezależnie od skarg i zarzutów – Międzynarodowy Kongres Bałtycki jest obiektywnie 

bardzo atrakcyjną imprezą z bardzo dobrymi warunkami do gry, w interesującym miejscu, 

z bogatą ofertą gastronomiczną oraz hotelarską. Dodatkowo kondycja finansowa 

kongresu poprawiła się na tle poprzednich wyników finansowych. Prezes podkreślił, że 

kongres jest głównym produktem PWZBS, który prezentowany jest poza województwo 

i trzeba dokładać wszelkich działań by konsekwentnie dążyć do polepszania oferty w takim 

zakresie w jakim jest to możliwe. 

 

Ad f) 

Roman Kmieciak określił sytuację finansową jako dobrą zwrócił jednak uwagę na potrzebę 

wymiany dwóch komputerów (będących w użyciu już około 15 lat) i programu księgowego 

(około 1000 zł / rok, potrzebne dwie licencje).  

 

 

Ad 2. 

Zwrócono uwagę, że wobec rozwoju turniejów cotygodniowych i oddania 5 pierniczków do użytku 

Słupskiemu Towarzystwu Brydżowemu brakuje pierniczków do prowadzenia turniejów 

cotygodniowych. Zwrócenie się do STB o zwrot pierniczków odrzucono na samym wstępie 

i szukano innych rozwiązań. Zdecydowano wygospodarować środki na zakup kolejnych 

pierniczków nowej generacji.  

 

Powrócił temat niezadowalającego stanu kart używanych na turniejach. Problem dotyczy przede 

wszystkim kart produkcji firmy Trefl, które zużywają się bardzo szybko.  

 

Wywiązała się dyskusja w temacie naprawy starej maszyny powielającej. Wywiązała się dyskusja, 

w wyniku której Wiceprezes Jacek Sikora zobowiązał się do odebrania maszyny i próby jej 

naprawy. 
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Ad 3. 

Ad a) 

Dyrektor Kongresu Jacek Sikora poinformował, że zdecydował  się zatrudnić Sędziego 

Międzynarodowego Jakuba Kasprzaka w roli Sędziego Głównego Międzynarodowego 

Kongresu Bałtyckiego. 

 

W temacie sędziów komputerowych Jacek Sikora poinformował, że sytuacja jest trudna, 

sędziowie podają ceny zaporowe i wymagane są dodatkowe rozmowy. Sekretarz Marcin 

Wasłowicz zwrócił uwagę, że odkąd wybrano termin, który wykluczył możliwość 

prowadzenia zawodów w roli sędziego komputerowego zwrócił się w styczniu do 

wszystkich potencjalnych sędziów komputerowych o przesłanie wycen. Sędziowie 

otrzymali zakres obowiązków wraz ze wskazaniem specyfiki organizacji pracy na 

kongresie. Równolegle każdy z potencjalnych sędziów wskazywał, że problemem jest koszt 

zakwaterowania w Sopocie w trakcie sezonu i decyzja musi być podjęta szybko inaczej 

wzrost cen wynajmu przeniesie się na cenę końcową. Otrzymane oferty zostały przekazane 

do Jacka Sikory i przez kwartał  nie poczyniono żadnych kroków, a na posiedzeniu 

Zarządu nie przedstawiono konkretnego planu. Jest to o tyle zaskakujące, że jedna z ofert 

była wyraźnie bardziej atrakcyjna finansowo od pozostałych, a jednocześnie jedną z 

najsilniejszych merytorycznie. Zarząd przystał na propozycję Wiceprezesa Krzysztofa 

Czapczyka żeby na nowo zapoznać się ze szczegółami finansowymi ofert. Marcin 

Wasłowicz zreferował wszystkie oferty. Zobowiązano Jacka Sikorę do pilnego 

sfinalizowania wyboru. 

 

Ad b) 

Dyskutowano na temat zmiany wysokości wpisowego, żeby skompensować stale rosnące 

koszty organizacji kongresu. Zaproponowano podwyżkę wpisowego o 5 zł w turniejach 

kongresowych. Marcin Wasłowicz zwrócił uwagę na nieuzasadnione pobieranie 

wpisowego od zawodników zagranicznych na takich zasadach jak od zawodnika PZBS, co 

prawdopodobnie nie jest gestem istotnym dla kieszeni takiego zawodnika, usuwa 

motywacje do zrzeszenia się w PZBS , a dodatkowo opłata do PZBS za takiego zawodnika 

jest dwa razy wyższa, efektywnie więc pozostali zawodnicy „dokładają” do zawodników 

zagranicznych. 

 

Dyskusja zakończyła się deklaracją przygotowania do końca kwietnia propozycji 

wpisowego przez Jacka Sikorę. 

 

Ad c) 

Dyrektor Kongresu Jacek Sikora zreferował inne szczegóły dotyczące kongresu w tym 

koszty i źródła wypożyczanego sprzętu, transportu, nagród etc. Marcin Wasłowicz zwrócił 

uwagę, że do transportu sprzętu należy wynająć firmę transportową, której koszty będą 

porównywalne lub niższe względem zatrudniania do tego celu caddies, którym też trzeba 

zapłacić z tego tytułu, pracują wolniej z uwagi na mniejszą siłę, wymagają wynajęcia 

kierowcy z ciężarówką oraz w ogólności są bardzo niechętni do tej pracy, gdyż nie 

odpowiada ich kwalifikacjom.  
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Ad 4 

Członek Kapituły Odznaczeń PWZBS Roman Kmieciak zreferował propozycje odznaczeń dla 

poszczególnych działaczy. Sekretarz Marcin Wasłowicz zwrócił uwagę, że przyznawanie 

odznaczeń zasłużonych działaczy osobom, które nie są działaczami, a jedynie zawodnikami 

z długim stażem w jego ocenie nie jest właściwe. Wywiązała się krótka dyskusja, więcej uwag nie 

zgłoszono. 

 

Ad 5 

Sekretarz Marcin Wasłowicz poinformował Zarząd o zmianie w obowiązującym prawie, która 

wymaga przesłania do KRS kompletu adresów korespondencyjnych do wszystkich członków 

zarządu. Adresy trzeba przekazać przy najbliższej zmianie wpisu w KRS lub do września 2019r. 

Wywiązała się krótka dyskusja, a Marcin Wasłowicz zobowiązał się do prowadzenia sprawy. 

 

Sekretarz Marcin Wasłowicz poinformował Zarząd, że Komisja Organizacji Imprez 

Młodzieżowych zwróciła się do PWZBS z pytaniem czy nie zechcielibyśmy zorganizować 

Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej. W ostatnich latach PWZBS organizował taką imprezę 

dwukrotnie, były one dobrze odebrane przez uczestników, ale nie przyniosły znaczących zysków. 

W świetle aktualnie niewielkiej liczby zawodników w pomorskim Związku trudno też liczyć na 

wyraźne oszczędności tytułem zmniejszonych kosztów udziału w zawodach. Marcin Wasłowicz 

zwrócił uwagę na ilość pracy jaka wiąże się z organizacją tego przedsięwzięcia. Zarząd nie wyraził 

entuzjazmu. Jacek Sikora stwierdził, że to wykonalne i zaproponował by Marcin Wasłowicz się 

tego podjął. Marcin Wasłowicz zaprzeczył argumentując to brakiem czasu. Jakub Kasprzak 

uznał, że mógłby się podjąć,wobec tego Marcin Wasłowicz zwrócił uwagę, że można wystąpić do 

Miasta Gdańska o użyczenie przestrzeni w obiekcie podległym miastu (np. Centrum 

Solidarności), a jako bazę noclegową wykorzystać hostele młodzieżowe, które znajdują się blisko 

centrum i oferują bardzo niskie ceny. Inne zaproponowane opcje to Park Naukowo-

Technologiczny w Gdyni z noclegiem w internacie technikum budowlanego lub organizacja 

imprezy w III LO w Gdyni. Atutem imprezy byłaby organizacja w ścisłym centrum miasta. 

Marcin Wasłowicz podkreślił, że nie ma wystarczająco dużo czasu by być głównym 

organizatorem, jednak może zaoferować swoją pomoc w ograniczonym zakresie. Jakub 

Kasprzak zobowiązał się do rozpoznania możliwości organizacji i przedstawienia na następnym 

Zarządzie zebranych informacji. 

 

Sekretarz Marcin Wasłowicz przedstawił pomysł organizacji Regionalnych Kursów 

Sędziowskich PZBS, które organizowane by były przez WZBS we współpracy z PZBS. Dla WZBS 

daje możliwość szkolenia sędziów od podstaw (w PWZBS ostatni kurs odbył się blisko dekadę 

temu i od tego czasu regularnie ponawiają się prośby o organizację kursu), a dla PZBS odciąża 

centralną kursokonferencję od osób z minimalną lub zerową wiedzą sędziowską. Pomysł został 

wstępnie zaakceptowany przez PZBS w następującym formacie: 

• kurs otwarty dla wszystkich 

• PZBS wyznacza prowadzącego kurs (zaproponowano Michała Klichowicza) 

• WZBS uprawniony jest do pobierania opłaty za kurs w wysokości wedle swojego uznania 

• WZBS zapewnia salę, podstawowe materiały biurowe i ewentualny serwis kawowy 

w trakcie konferencji 

• PZBS dofinansowuje wynagrodzenie prowadzącego w wysokości 500 zł 

• WZBS pokrywa resztę wynagrodzenia prowadzącego (wedle wstępnym rozmów 

dodatkowe 300 zł) oraz koszty wyżywienia i zakwaterowania prowadzącego 

• prowadzący dojeżdża na własny koszt. 
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Dodatkowo Marcin Wasłowicz zobowiązał się nieodpłatnie i we własnym zakresie zakwaterować 

prowadzącego, koordynować całość oraz zapewnić pomoc merytoryczną przy prowadzeniu zajęć. 

Prezes zobowiązał się udostępnić salę konferencyjną oraz zapewnić serwis kawowy. 

 

Po zakończonej dyskusji stwierdzono wyczerpanie porządku obrad i na tym posiedzenie 

zakończono. 

 

 

 

 

Sekretarz 

(–) Marcin Wasłowicz 

Prezes 

(–) Andrzej Zaleski 

 


