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PROTOKÓŁ 

Posiedzenia Zarządu Pomorskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 6 listopada 2018 r. 
 

 
Dnia 6 listopada 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, Skarbnik Roman Kmieciak, Sekretarz Marcin 

Wasłowicz, Kazimierz Dominiak, Jakub Kasprzak (od 18:45),  Janusz Liwosz oraz 

Alison Nilssen.  

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. Turniej 60-lecia PWZBS. 

2. Międzynarodowy Kongres Bałtycki. 

3. Organizacja III ligi. 

4. Wolne głosy i wnioski 

 

Ad 1.  

Prezes Andrzej Zalewski zwrócił uwagę, że PWZBS ma już 60 lat i zaproponował zorganizowanie 

turnieju z tej okazji. Dodał też, że można wykorzystać tę okazję do udekorowania działaczy 

odznakami, które planowano wręczyć na Międzynarodowym Kongresie Bałtyckim, ale nie było to 

możliwe w związku z powolnym zatwierdzaniem odznak przez Zarząd PZBS. Prezes omówił 

szczegółowo koncepcję turnieju i wywiązała się dyskusja nad najstarszymi zawodnikami PWZBS. 

 

Ad 2.  

Skarbnik Roman Kmieciak poinformował, że Kongres przyniósł 7 245 zł zysku. Wynik finansowy 

jest zadowalający, jednak znacznie niższy niż w roku ubiegłym (w 2017 roku kongres przyniósł 

trochę ponad 20 000 zł). Dyrektor Kongresu Jacek Sikora omówił koszty oraz proponowane 

zmiany.  

 

Ad 3.  

Janusz Liwosz zwrócił uwagę na fakt, że organizacja III ligi wymaga noszenia dużej ilości kart 

oraz montowania stołów. Aktualna obsada sędziowska nie jest w stanie robić tego własnymi 

siłami z uwagi na zaawansowany wiek. Zarząd postanowił zatrudnić pomoc techniczną do 

realizacji takich zadań. Sekretarz Marcin Wasłowicz podał kilku młodych brydżystów, którzy 

potencjalnie mogliby być zainteresowani taką pracą. Jacek Sikora zobowiązał się do znalezienia 

odpowiedniej osoby lub osób.  

 

Ad 4.  

Wiceprezes Jacek Sikora poruszył temat rozgrywek kadrowych. PZBS ogłosił terminy rozgrywek 

kadrowych, ale nie ogłosił regulaminu. Postanowiono zorganizować rozgrywki i wywiązała się 

dyskusja odnośnie terminu, formuły oraz innych szczegółów. 
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Skarbnik Roman Kmieciak poinformował o zepsuciu się laptopa służbowego. Sekretarz Marcin 

Wasłowicz przedstawił możliwe opcje, Zarząd przychylił się do zakupu za pośrednictwem 

programu TechSoup używanego laptopa klasy biznesowej z dwuletnią gwarancją. Marcin 

Wasłowicz zobowiązał się do czuwania nad zakupem i konfiguracji urządzenia. 

 

Marcin Wasłowicz, jako Przewodniczący Komisji IT PZBS, poinformował o Kursokonferencji 

Sędziowskiej IT organizowanej przez PZBS pod Poznaniem. W ramach kursu planowane jest 

szkolenie z nowego programu liczącego – Tournament Calculatora autorstwa Stanisława Mączki. 

Jest to nowoczesny program, łatwiejszy w używaniu niż JFR Pary, a jednocześnie sprawdzony 

i posiadający wszystkie niezbędne opcje w tym również wyniki na żywo. Koszty uczestnictwa 

w kursokonferencji IT to 390 zł od uczestnika (bez dojazdu i licencji na oprogramowanie). 

Zainteresowanie udziałem wyrazili Piotr Franiewski, Jakub Kasprzak, Roman Kmieciak oraz 

Janusz Liwosz. Zarząd postanowił dofinansować wyjazd pomorskich sędziów sumaryczną kwotą 

1 000 zł. 

 

Sekretarz Marcin Wasłowicz przedstawił stan migracji poczty bridge.gda.pl na pakiet G Suite 

pozyskany za darmo od Google (wartość ok. 50 zł/miesiąc od użytkownika). Migracja jest w 

trakcie, opóźnia ją brak czasu na zakończenie konfiguracji.  

 

Wobec zakończenia dyskusji Prezes Zarządu stwierdził wyczerpanie porządku obrad, 

podziękował obecnym za przybycie i zakończył posiedzenie o godzinie 18:50. 

 

 

 

 

 

Sekretarz 

(–) Marcin Wasłowicz 

Prezes 

(–) Andrzej Zaleski 

 


