
1 

Protokół	
Walnego	Zebrania	Delegatów	

Pomorskiego	Wojewódzkiego	Związku	Brydża	Sportowego	
w	dniu	2	kwietnia	2016	r.	

	
	
Walne	 Zebranie	Delegatów	Pomorskiego	Wojewódzkiego	 Związku	Brydża	 Sportowego	
(PWZBS)	rozpoczęło	się	2	kwietnia	2016	r.,	o	godz.	10:30	w	siedzibie	związku	w	Gdańsku,	
przy	ul.	Marynarki	Polskiej	80.		
	
Do	udziału	uprawnionych	było	54	delegatów	i	zaproszeni	goście.	
Biuro	PWZBS	wydawało	mandaty	zgłaszającym	się	delegatom	i	do	godziny	10.30	wydano	
ich	uprawnionym	osobom	ponad	30.	

Zebranie	otworzył	Prezes	Zarządu	Piotr	Suchodolski	i	powitał	delegatów	oraz	gości.		

Ad.1.		

Prezes	zaproponował	kandydaturę	Mirosława	Małypana	na	Przewodniczącego	Zebrania.	
Nie	 zgłoszono	 innych	 kandydatur.	 Prezes	 zarządził	 głosowanie	 jawne	 nad	 przyjęciem	
uchwały	następującej	treści:	

Uchwała	nr1	

Walne	Zebranie	Delegatów	powołuje	Mirosława	Małypana	na	Przewodniczącego	Zebrania.	

Uchwałę	 podjęto	 przez	 aklamację	 przy	 oklaskach	 i	 braku	 głosów	 sprzeciwu.	 Prezes	
przekazał	Przewodniczącemu	przewodnictwo	obrad.	

Przewodniczący	 poprosił	 o	zgłaszanie	 kandydatur	 do	 Prezydium	 Zebrania.	 Andrzej	
Zaleski	 zaproponował	 Karinę	 Drobiniak	 –	 nowego	 prezesa	 STB	 w	 Słupsku	 oraz	
najstarszego	 delegata,	 nestora	 Michała	 Gapę.	 Innych	 kandydatur	 nie	 zgłoszono.	
Przewodniczący	zarządził	głosowanie	jawne	nad	przyjęciem	uchwały	następującej	treści:	

Uchwała	nr	2	

Walne	Zebranie	Delegatów	powołuje	do	Prezydium	Zebrania	Karinę	Drobiniak	oraz	Michała	
Gapę.	

Za	 uchwałą	 głosowała	 optyczna	 większość	 delegatów.	 Nikt	 nie	 zgłosił	 sprzeciwu.	
Przewodniczący	oświadczył,	że	uchwała	została	podjęta.	

Przewodniczący	 zaproponował	 kandydaturę	 Marcina	 Wasłowicza	 na	 Sekretarza	
Zebrania.	 Nie	 zgłoszono	 innych	 kandydatur	 wobec	 czego	 Przewodniczący	 zarządził	
głosowanie	jawne	nad	przyjęciem	uchwały	o	następującej	treści:	

Uchwała	nr	3	

Walne	Zebranie	Delegatów	powołuje	Marcina	Wasłowicza	na	Sekretarza	Zebrania.	

Za	 uchwałą	 głosowała	 optyczna	 większość	 delegatów.	 Nikt	 nie	 zgłosił	 sprzeciwu.	
Przewodniczący	oświadczył,	że	uchwała	została	podjęta.	
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Ad.2.		

Przewodniczący,	 omówił	 statutowe	 kompetencje	 Walnego	 Zebrania	 oraz	 przedstawił	
projekt	Porządku	obrad	i	poprosił	o	zgłaszanie	uwag.	Maria	Tomczewska	zwróciła	uwagę,	
że	zgodnie	ze	Statutem	PWZBS	wybór	Przewodniczącego	Komisji	Rewizyjnej	należy	do	
kompetencji	Komisji	Rewizyjnej	nie	zaś	do	Walnego	Zebrania	Delegatów,	a	co	za	tym	idzie	
wnosi	 o	 pominięcie	 punktów	 dotyczących	 wyboru	 Przewodniczącego	 KR.	 Marcin	
Wasłowicz	zaproponował	by	podejmowanie	uchwał	w	sprawie	zmian	w	Statucie	PWZBS	
odbyło	 się	 przed	 wyborem	 władz	 PWZBS,	 co	 wymaga	 zmian	 w	 kolejności.	 Maria	
Tomczewska	dodatkowo	zgłosiła,	że	punkt	dot.	weryfikacji	członków	Pomorskiego	WZBS	i	
podjęcie	uchwały	w	tym	zakresie	jest	niejasny	oraz	brak	jest	przesłanek	dla	których	Walne	
Zebranie	miałoby	się	tym	zajmować.	

Przewodniczący	 Zebrania	 zaproponował	 przyjęcie	 wszystkich	 proponowanych	
poprawek	w	jednym	głosowaniu	i	zarządził	głosowanie	jawne	nad	przyjęciem	Uchwały	
nr	4	w	sprawie	przyjęcia	porządku	obrad	Walnego	Zebrania	(uchwała	jako	załącznik	
nr	1	do	protokołu).	Za	uchwałą	głosowała	optyczna	większość	obecnych	delegatów	przy	
dwóch	głosach	wstrzymujących	i	braku	głosów	sprzeciwu.	Przewodniczący	oświadczył,	
że	uchwała	została	podjęta.	

Ad	3.	

Przewodniczący	 zapytał	 zebranych	 o	 uwagi	 do	 projektu	 regulaminu	 Zebrania	
zaproponowanego	 przez	 Zarząd.	 Marcin	 Wasłowicz	 zauważył,	 że	 §1	 Regulaminu	 stoi	
w	sprzeczności	ze	Statutem	oraz	zaproponował	wykreślenie	drugiego	zdania	paragrafu	
jedenastego.	 Wprowadzono	 poprawki	 usuwające	 nieprawidłowości,	 a	 następnie	
Przewodniczący	zarządził	głosowanie	jawne	nad	przyjęciem	uchwały	następującej	treści:	

Uchwała	nr	5	

Walne	 Zebranie	 Delegatów	 przyjmuje	 regulamin	 Zebrania	 stanowiący	 załącznik	 do	
uchwały.	

Za	 uchwałą	 głosowała	 optyczna	 większość	 obecnych	 przy	 dwóch	 głosach	
wstrzymujących.	Nie	 oddano	 głosów	przeciw.	 Przewodniczący	 oświadczył,	 że	uchwała	
została	podjęta.	Regulamin	Zebrania	złożono	do	protokołu	(załącznik	nr	2).	

Ad	4.	

Przewodniczący	Zebrania	zarządził	zgłaszanie	kandydatur	do	Komisji	Mandatowej.	Z	Sali	
zgłoszono	 kandydatury:	 Romana	 Kmieciaka,	 Janusza	 Liwosza	 oraz	 Marty	 Sikory.	
Wszystkie	 te	 osoby	 wyraziły	 zgodę	 na	 kandydowanie.	 Przewodniczący	 zaproponował	
głosowanie	 en	 bloc,	 nad	 wszystkimi	 kandydaturami.	 Przewodniczący	 zarządził	
głosowanie	jawne	nad	przyjęciem	uchwały	następującej	treści:	

Uchwała	nr	6	
	

Walne	 Zebranie	 Delegatów	powołuje	 do	 Komisji	Mandatowej:	 Janusza	 Liwosza,	 Romana	
Kmieciaka	oraz	Martę	Sikorę.	

Za	uchwałą	głosowała	optyczna	większość	obecnych	przy	trzech	głosach	wstrzymujących	
oraz	braku	głosów	sprzeciwu.	Przewodniczący	oświadczył,	że	uchwała	została	podjęta	i	
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polecił	 Komisji	 ukonstytuowanie	 się.	 Komisja	 Mandatowa	 zgłosiła	 do	 protokołu	 fakt	
ukonstytuowania	się	wybierając	Martę	Sikorę	na	przewodniczącą	i	Romana	Kmieciaka	na	
sekretarza.	

Ad	5.	

Przewodniczący	Zebrania	poprosił	Komisję	Mandatową	o	przedstawienie	sprawozdania.	
Głos	zabrał	sekretarz	Komisji	Mandatowej	Roman	Kmieciak	i	poinformował,	że	obecnych	
jest	 39	 delegatów	na	 54	 uprawnionych,	wobec	 czego	Walne	 Zebranie	 jest	 	 zdolne	 do	
podejmowania	uchwał.	Listę	wydawania	mandatów	podpisaną	przez	członków	Komisji	
Mandatowej	złożono	do	protokołu	(załącznik	nr	3).	

Ad	6.	a).		

Przewodniczący	 Zebrania	 zarządził	 zgłaszanie	 kandydatur	 do	 Komisji	 Skrutacyjnej.	
Zgłoszono	 kandydatury	 Andrzeja	 Burczyka,	 Tadeusza	 Koronowskiego	 i	 Czesława	
Ossowskiego,	którzy	wyrazili	zgodę.	Przewodniczący	zaproponował	głosowanie	en	bloc,	
nad	wszystkimi	kandydaturami,	a	wobec	braku	sprzeciwu,	zarządził	głosowanie	jawne	
nad	przyjęciem	uchwały	następującej	treści:	

Uchwała	nr	7	
	

Walne	Zebranie	Delegatów	powołuje	do	Komisji	Skrutacyjnej:	Andrzeja	Burczyka,	Tadeusza	
Koronowskiego	i	Czesława	Ossowskiego.	

Za	 uchwałą	 głosowała	 optyczna	 większość	 obecnych	 przy	 czterech	 głosach	
wstrzymujących.	 Nie	 stwierdzono	 głosów	 przeciw.	 Przewodniczący	 oświadczył,	 że	
uchwała	została	podjęta	i	polecił	Komisji	ukonstytuowanie	się.	

Ad	6.	b).	

Przewodniczący	Zebrania	zarządził	zgłaszanie	kandydatur	do	Komisji	Statutowej,	Uchwał	
i	Wniosków.	Zgłoszono	następujące	kandydatury:	Marcina	Wasłowicza	–	wyraził	zgodę,	
Leszka	Szkudlarka	–	nie	wyraził	zgody,	Dariusza	Boguckiego	–	wyraził	zgodę	Lechosława	
Suszki	 –	 nie	 wyraził	 zgody,	 Krzysztofa	 Czapczyka	 –	 wyraził	 zgodę.	 Przewodniczący	
zaproponował	 głosowanie	 en	 bloc	 nad	 wszystkimi	 kandydaturami.	 Przewodniczący	
zarządził	głosowanie	jawne	nad	przyjęciem	uchwały	następującej	treści:	

Uchwała	nr	8	
	

Walne	Zebranie	Delegatów	powołuje	do	Komisji	Statutowej,	Uchwał	 i	Wniosków:	Dariusza	
Boguckiego,	Krzysztofa	Czapczyka	i	Marcina	Wasłowicza.	

Za	uchwałą	głosowała	optyczna	większość	obecnych	przy	trzech	głosach	wstrzymujących.	
Nie	stwierdzono	głosów	przeciw.	Przewodniczący	oświadczył,	że	uchwała	została	podjęta	
i	polecił	Komisji	ukonstytuowanie	się.	

Ad	6.	c).	

Przewodniczący	 Zebrania	 zarządził	 zgłaszanie	 kandydatur	 do	 Komisji	 Wyborczej.	
Zgłoszono	 kandydatury	 Marka	 Małysy,	 Wojciecha	 Lewandowskiego	 i	 Andrzeja	
Osińskiego.	 Wszystkie	 te	 osoby	 wyraziły	 zgodę	 na	 kandydowanie.	 Przewodniczący	
zaproponował	 głosowanie	 en	 bloc,	 nad	 wszystkimi	 kandydaturami.	 Nie	 zgłoszono	
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sprzeciwu.	 Przewodniczący	 zarządził	 głosowanie	 jawne	 nad	 przyjęciem	 uchwały	
następującej	treści:	

Uchwała	nr	9	
	

Walne	 Zebranie	 Delegatów	 powołuje	 do	 Wyborczej:	 Marka	 Małysę,	 Wojciecha	
Lewandowskiego	i	Andrzeja	Osińskiego.	

Za	uchwałą	głosowała	optyczna	większość	obecnych	przy	jednym	głosie	wstrzymujących	
Nie	stwierdzono	głosów	przeciw.	Przewodniczący	oświadczył,	że	uchwała	została	podjęta	
i	polecił	Komisji	ukonstytuowanie	się.	

Ad	7.	

Przewodniczący	 Zebrania	 poprosił	 Prezesa	 Zarządu	 o	 przedstawienie	 sprawozdania	
z	działalności	 WZBS	 w	 upływającej	 kadencji.	 Prezes	 zapoznał	 zebranych	 ze	
sprawozdaniem,	które	następnie	zostało	złożone	do	protokołu	(załącznik	nr	4).	Następnie	
głos	 zabrał	 Członek	 Zarządu	 Marek	 Małysa,	 który	 zaznajomił	 obecnych	 ze	 swoim	
programem	 Brydż	 60+	 (http://bridge60plus.eu/)	 nakreślając	 sytuację	 finansową	
programu	oraz	plany	dalszego	rozwoju.		

Ad	8.	

Przewodniczący	 Zebrania	 poprosił	 Przewodniczącą	 Komisji	 Rewizyjnej	 Marię	
Tomczewską	 o	 przedstawienie	 sprawozdania	 Komisji	 Rewizyjnej.	 Przewodnicząca	
Komisji	 Rewizyjnej	 przedstawiała	 i	 omówiła	 sprawozdanie,	 a	 następnie	 w	 imieniu	
Komisji	Rewizyjnej	złożyła	wniosek	o	udzielenie	Zarządowi	PWZBS	kadencji	2012‐2016	
absolutorium.	Sprawozdanie	zostało	złożone	do	protokołu	(załącznik	nr	5).	

Przewodniczący	 zarządził	 przerwę.	 W	 trakcie	 przerwy	 powołane	 komisje	 zgłosiły	 do	
protokołu	fakt	ukonstytuowania	się.	Komisja	Skrutacyjna	wybrała	Andrzeja	Burczyka	na	
przewodniczącego	oraz	Czesława	Ossowskiego	na	sekretarza.	Komisja	Statutowa,	Uchwał	
i	 Wniosków	 wybrała	 Marcina	 Wasłowicza	 na	 przewodniczącego	 oraz	 Dariusza	
Boguckiego	 na	 sekretarza.	 Komisja	Wyborcza	wybrała	Wojciecha	 Lewandowskiego	 na	
przewodniczącego	oraz	Marka	Małysę	na	sekretarza.	

Ad	9.	

Po	krótkiej	przerwie	Przewodniczący	Zebrania	otworzył	dyskusję.	

Bogumił	 Macierzyński	 zwrócił	 uwagę	 na	 zjawisko	 zanikania	 aktywności	 brydżowej	
w	ośrodkach	 w	 województwie	 pomorskim.	 Przekonywał	 do	 zachęcania	 lokalnych	
działaczy	 np.	 za	 pomocą	 odznaczeń	 i	 innych	 wyróżnień.	 Ponadto	 zarekomendował	
zwiększenie	kontaktów	ze	sponsorami	oraz	zorganizowanie	Turnieju	Przyjaciół	Brydża.	
Wyraził	 także	 przekonanie	 o	 konieczności	 wyznaczenia	 osoby	 odpowiedzialnej	 za	
prowadzenie	 strony	 wskazując	 jednocześnie,	 że	 medium	 to	 jest	 niedostatecznie	
wykorzystywane.	

Andrzej	 Burczyk	 omówił	 szeroko	 działalność	 Centrum	 Aktywności	 Seniora	 w	 Gdyni.	
Obecni	 na	 zebraniu	 zadawali	 pytania	 i	 wyrazili	 uznanie	 względem	 wielkości	 oraz	
aktywności	istniejącej	grupy.	
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Andrzej	Osiński	pogratulował	ustępującemu	zarządowi,	a	następnie	zaproponował	próbę	
nawiązania	 współpracy	 ze	 sponsorami,	 którzy	 współpracują	 z	 PZBS.	 Ponadto	 wyraził	
przekonanie	 o	 konieczności	 uzupełnienia	 sprawozdania	 Zarządu	 o	 osiągnięcia	
zawodników	PWZBS.	Omówił	również	konieczność	szerszej	współpracy	z	firmami.	

Janusz	 Kobylarski	 wskazał,	 że	 problemem	 PWZBS	 opieranie	 się	 niemal	 wyłącznie	 na	
społecznych,	 nieodpłatnych	działaniach	 zamiast	na	opłacanych	 trenerach.	 Przyznał,	 że	
PWZBS	 nie	 stać	 na	 zatrudnianie	 trenerów,	 więc	 w	pierwszej	 kolejności	 należy	
priorytetowo	 potraktować	 pozyskanie	 środków	 na	 ten	 cel,	 głównie	 w	 oparciu	 o	
Międzynarodowy	 Kongres	 Bałtycki.	 Zaproponował	 nawiązanie	 partnerstwa	 pomiędzy	
turniejami	 międzynarodowymi	 na	 wzór	 partnerstwa	 międzymiastowego.	 Promocję	
należałoby	wówczas	uzupełnić	o	materiały	reklamowe	miasta	czy	województwa	oraz	tą	
drogą	starać	się	o	pozyskanie	środków	publicznych	na	promocję	Kongresu.	Podkreślał,	że	
kwestią	kluczową	jest	ustanowienie	stałego	i	wysokiego	źródła	dochodów,	w	oparciu	o	
które	można	opierać	działalność	statutową	PWZBS.		

Karina	 Drobiniak	 zabrała	 głos	 w	 sprawie	 braku	 wymiernych	 korzyści	 dla	 Słupskiego	
Towarzystwa	 Brydżowego	 z	 bycia	 członkiem	 PWZBS.	 Zawodnicy	 z	 terenu	 słupskiego	
z	tytułu	odprowadzania	opłat	do	PWZBS	nie	otrzymują	nic	w	zamian.	

Leszczek	Szkudlarek	oznajmił,	że	kalendarz	imprez	sportowym	w	PM	WZBS	jest	nudny	–	
brakuje	 turniejów	 nocnych,	 turniejów	 całkowicie	 darmowych,	 indywidualnych	 oraz	
innych,	niestandardowych	wydarzeń	brydżowych.	Argumentował,	że	tego	typu	innowacje	
są	istotne	dla	promocji	brydża	i	zachęcania	zawodników	do	aktywności.	Ponadto	poruszył	
temat	niewystarczającej	dbałości	o	sponsorów	wskazując	na	własne	doświadczenia	w	roli	
sponsora.	

Krzysztof	 Czapczyk	 zabrał	 głos	 w	 sprawie	 pozyskiwania	 sponsorów,	 marketingu	
Kongresu	 Bałtyckiego	 oraz	 organizowania	 wydarzeń	 środowiskowych,	 również	
nieodpłatnie,	celem	nawiązania	współpracy	z	potencjalnymi	sponsorami.		

Głos	zabierali	również	Piotr	Suchodolski	oraz	Jacek	Sikora.	

	

Ad	10.	

Przewodniczący	 Zebrania	 zaproponował	 głosowanie	 jawne	 nad	 uchwałą	 o	 udzieleniu	
absolutorium	i	wobec	braku	sprzeciwu	takie	zarządził	głosowanie	jawne	nad	przyjęciem	
uchwały	następującej	treści:	

Uchwała	nr	10	

Walne	Zebranie	Delegatów	udziela	absolutorium	ustępującemu	Zarządowi.	

Oddano	 35	 głosów	 za	 uchwałą,	 1	 głos	 wstrzymujący.	 Głosów	 przeciw	 nie	 było.	
Przewodniczący	Zebrania	oświadczył,	że	uchwała	została	podjęta.	

	

Ad	11.	i	12	
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Przewodniczący	 Zebrania	 oddał	 głos	 Przewodniczącemu	 Komisji	 Statutowej,	 Uchwał	
i	Wniosków	Marcinowi	Wasłowiczowi	w	sprawie	proponowanych	zmian	w	Statucie.	

Jan	 Lange	 wystąpił	 z	 wnioskiem	 o	 przerwanie	 prezentacji	 zmian	 w	 Statucie	 oraz	
o	zrezygnowanie	 z	podejmowania	uchwalania	 zmian	w	Statucie,	 gdyż	delegaci	nie	mieli	
okazji	wcześniej	zapoznać	się	z	projektem	zmian.	Pośpieszna	praca	nad	najważniejszym	
dokumentem	 Związku,	 może	 być	 obarczona	 ryzykiem	 popełnienia	 poważnych	 błędów.	
Marcin	 Wasłowicz	 zripostował,	 że	 stan	 prawny	 tego	 najważniejszego	 dokumentu	 jest	
dramatyczny,	 brakuje	 istotnych	 zapisów	 (np.	 brak	 jest	 informacji,	 że	 PWZBS	 jest	
Związkiem	Stowarzyszeń),	a	ponadto	statut	opiera	się	o	dawno	uchylone	prawo	(ustawa	o	
kulturze	 fizycznej).	 Stanowisko	 to	 poparli	 Andrzej	 Zaleski	 oraz	 Janusz	 Liwosz,	 którzy	
zdecydowanie	 opowiedzieli	 się	 za	 zapoznaniem	 się	 z	 projektem	 i	 uchwaleniem	 zmiany	
statutu	celem	dostosowania	go	do	obowiązującego	prawa,	a	także	usunięcia	stwierdzanych	
w	nim	ewidentnych	błędów	edytorskich.			

Przewodniczący	zarządził	głosowanie	jawne	nad	przyjęciem	uchwały	następującej	treści:	

Projekt	uchwały	

Walne	Zebranie	Delegatów	usuwa	z	porządku	obrad	punkt	13	–	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	
zmian	w	statucie.	

Oddano	4	głosy	za	uchwałą,	4	głosy	wstrzymujące	i	26	głosów	przeciw.	Przewodniczący	
Zebrania	oświadczył,	że	uchwała	nie	została	podjęta	i	oddał	głos	Marcinowi	Wasłowiczowi.	

Janusz	Kobylarski	wystąpił	 z	wnioskiem	o	 głosowanie	nad	 każdą	poprawką	oddzielnie.	
W	odpowiedzi	 głos	 zabrał	 Marcin	 Wasłowicz	 proponując	 by	 z	 uwagi	 na	 dużą	 liczbę	
niewielkich	 zmian	 ograniczyć	 głosowania	 wyłącznie	 do	 zmian	 większych	 lub	
kontrowersyjnych.	Zanim	wniosek	poddano	pod	głosowanie	został	on	wycofany.	

Marcin	Wasłowicz	 przedstawił	 projekt	 zmian	w	 Statucie	 PWZBS	uzasadniając	 każdą	 ze	
zmian	oraz	odpowiadając	na	pytania	zadawane	z	sali.	Do	projektu	zgłaszano	zmiany,	które	
były	omawiane	i	wprowadzane.	

	

Ad	13.	

Przewodniczący	Zebrania	zarządził	głosowanie	nad	przyjęciem	Uchwały	nr	11	w	sprawie	
zmiany	Statutu	Pomorskiego	WZBS	(uchwała	jako	załącznik	nr	6	do	protokołu).	Oddano	
30	 głosów	 za	 uchwałą,	 5	 głosów	 wstrzymujących	 i	 3	 głosy	 przeciw.	 Przewodniczący	
Zebrania	oświadczył,	że	uchwała	została	podjęta.	

	

Ad	14.,	15.,	16.	i	17.	

Przewodniczący	 Zebrania	 zarządził	 zgłaszanie	 kandydatur	 na	 Prezesa.	 Zgłoszono	
kandydaturę	Andrzeja	Zaleskiego,	który	wyraził	zgodę	na	kandydowanie	oraz	nakreślił	
wizję	dalszej	działalności	PWZBS,	która	spotkała	się	z	aprobatą	obecnych.	

Wobec	zgłoszenia	tylko	jednego	kandydata	Przewodniczący	zarządził	głosowanie	jawne	
nad	przyjęciem	uchwały	następującej	treści:	

Uchwała	nr	12	
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Walne	Zebranie	Delegatów	dokona	wyboru	prezesa	PWZBS	w	trybie	jawnym.	

Uchwałę	podjęto	przez	aklamację,	przy	braku	głosów	przeciwnych.		

Przewodniczący	zarządził	głosowanie	jawne	nad	przyjęciem	uchwały	następującej	treści:	

Uchwała	nr	13	

Walne	Zebranie	Delegatów	powołuje	Andrzeja	Zaleskiego	na	Prezesa	Zarządu	PWZBS.	

Oddano	 36	 głosów	 za	 uchwałą,	 2	 głosy	 wstrzymujące	 i	 brak	 głosów	 przeciw.	
Przewodniczący	Zebrania	oświadczył,	że	uchwała	została	podjęta.	

Ad	18.	

Prezes	Andrzej	Zaleski	w	krótkim	wystąpieniu	podziękował	za	wybór	i	okazane	zaufanie.	
Krótko	 scharakteryzował	 swoją	 wizję	 pracy	 Prezesa	 i	 zadań	 jakie	 stoją	 przed	 nowym	
Zarządem.	

Ad	19.	i	20.		

Przewodniczący	Zebrania	 zarządził	 zgłaszanie	 kandydatur	do	Zarządu	PM	WZBS.	Głos	
zabrał	 Andrzej	 Zaleski,	 który	 zgłosił:	 Kazimierza	 Dominiaka	 –	wyraził	 zgodę,	 Romana	
Kmieciaka	–	wyraził	zgodę,	Janusza	Liwosza	–	wyraził	zgodę,	Jacka	Sikorę	–	wyraził	zgodę,	
Jakuba	Kasprzaka	–	wyraził	zgodę,	Marcina	Wasłowicza	–	wyraził	zgodę,	Alison	Nissen	–	
wyraziła	 zgodę,	 Janusza	 Kobylarskiego	 –	 nie	 wyraził	 zgody,	 Krzysztofa	 Czapczyka	 –	
wyraził	 zgodę,	 Marcina	 Osmańskiego	 –	 pisemna	 zgoda	 została	 przedstawiona	
Przewodniczącemu	 oraz	 Dariusza	 Boguckiego	 –	 wyraził	 zgodę.	 Zgłoszono	 także	
kandydatury:	Marii	Tomczewskiej	–	nie	wyraziła	zgody,	Piotra	Darznika	–	wyraził	zgodę	
oraz	Piotra	Zatorskiego	–	pisemna	zgoda	została	przedstawiona	Przewodniczącemu.	

Andrzej	 Zaleski	 zaproponował,	 aby	 Zarząd	 składał	 się	 z	 11	 osób,	 w	 tym	 Prezesa.	
Przewodniczący	 zarządził	 głosowanie	 jawne	 nad	 przyjęciem	 uchwały	 w	 następującej	
treści:	

Uchwała	nr	14	

Walne	 Zebranie	 Delegatów	 postanawia	 w	 głosowaniu	 tajnym	 powołać	 poza	 Prezesem	
dziesięciu	członków	Zarządu.	

Oddano	 35	 głosów	 za	 uchwałą,	 brak	 głosów	 wstrzymujących	 i	 trzy	 głosy	 przeciw.	
Przewodniczący	 Zebrania	 oświadczył,	 że	 uchwała	 została	 podjęta	 oraz	 nakazał	
przygotowanie	Komisji	Skrutacyjnej	przygotowanie	kart	do	głosowania.	

Aby	nie	tracić	czasu	Przewodniczący	przeszedł	do	realizacji	kolejnych	punktów	programu	

Ad	23.,	24.,	25.	i	26.	

Przewodniczący	 Zebrania	 zarządził	 zgłaszanie	 kandydatur	 do	 Komisji	 Rewizyjnej.	
Zgłoszono	Janusza	Kobylarskiego,	Marię	Tomczewską	oraz	Michała	Gapę,	którzy	wyrazili	
zgodę	 na	 kandydowanie.	 Wobec	 braku	 dalszych	 propozycji	 Przewodniczący	
zaproponował	głosowanie	en	bloc	w	trybie	jawnym,	nad	wszystkimi	kandydaturami.	Nie	
zgłoszono	sprzeciwu.		
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Przewodniczący	zarządził	głosowanie	jawne	nad	przyjęciem	uchwały	następującej	treści:	

Uchwała	nr15	

Walne	Zebranie	Delegatów	postanawia:	

a) powołać	trzech	członków	Komisji	Rewizyjnej,	
b) powołać	 w	 skład	 Komisji	 Rewizyjnej	 Michała	 Gapę,	 Janusza	 Kobylarskiego	 i	 Marię	

Tomczewską.	

Oddano	 37	 głosów	 za	 uchwałą,	 brak	 głosów	 wstrzymujących	 i	 jeden	 głos	 przeciw.	
Przewodniczący	Zebrania	oświadczył,	że	uchwała	została	podjęta	oraz	zarządził	krótką	
przerwę.	

W	trakcie	przerwy	Komisja	Rewizyjna	zgłosiła	do	protokołu	 fakt	ukonstytuowania	się.	
Komisja	 Rewizyjna	 wybrała	 Janusza	 Kobylarskiego	 na	 przewodniczącego	 oraz	 Marię	
Tomczewską	na	sekretarza.	

Ad	21.		

Po	 przerwie	 Przewodniczący	 Komisji	 Wyborczej	 Wojciech	 Lewandowski	 przedstawił	
zasady	 głosowania:	 na	 karcie	 głosowania	 umieszczono	 alfabetyczną	 listę	 kandydatów.	
Aby	głos	był	ważny	należało	skreślić	minimum	dwa	nazwiska	z	12	tam	zamieszczonych.	
Komisja	Skrutacyjna	przeprowadziła	głosowanie,	a	po	zebraniu	głosów	do	urny,	oddaliła	
się	w	celu	policzenia	głosów.	

Ad	33.		

W	trakcie	prac	Komisji	Skrutacyjnej	Przewodniczący	Zebrania	zaproponował	udzielenie	
głosu	Kandydatowi	na	Prezesa	PZBS	Witoldowi	Stachnikowi.	Nie	zgłoszono	sprzeciwu.	

Witold	Stachnik	przedstawił	 się	 i	 zapoznał	obecnych	ze	 swoim	programem.	Naświetlił	
niedociągnięcia	aktualnego	Zarządu	Głównego	PZBS	oraz	wskazał	zmiany,	jakie	zamierza	
wprowadzić.	Odniósł	 się	 również	do	 spraw	poruszanych	na	Zebraniu	wskazując	 gdzie	
jego	 zdaniem	 PZBS	 powinien	 wspierać	 działania	 WZBS.	 Następnie	 obecni	 zadawali	
pytania,	a	Witold	Stachnik	na	nie	odpowiadał.	

Z	chwilą	gdy	Przewodniczący	Komisji	Skrutacyjnej	oznajmił	zakończenie	liczenia	głosów	
Przewodniczący	 Zebrania	 zakończył	 dyskusję	 i	 oddał	 głos	 Przewodniczącemu	 Komisji	
Skrutacyjnej.	

Ad	22.	

Przewodniczący	 Komisji	 Skrutacyjnej	 Andrzej	 Burczyk	 ogłosił	 wyniki	 wyborów	 do	
Zarządu.	 Na	 poszczególnych	 kandydatów	 oddano	 następujące	 liczby	 głosów	 (lista	
uszeregowania	według	uzyskanej	liczby	głosów):	Jacek	Sikora	–	36,	Marcin	Wasłowicz	–	
35,	Jakub	Kasprzak	–	34,	Alison	Nissen	–	33,	Roman	Kmieciak	–	31,	Marcin	Osmański	–	31,	
Janusz	Liwosz	–	30,	Dariusz	Bogucki	–	28,	Kazimierz	Dominiak	–	25,	Krzysztof	Czapczyk	–	
23,	Piotr	Darznik	–	21,	Piotr	Zatorski	–	20.		

Wobec	tego	stwierdzono,	że	Walne	Zebranie	podjęło	uchwałę	następującej	treści:	
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Uchwała	nr	16	

Walne	 Zebranie	Delegatów	 powołuje	w	 skład	 Zarządu	PWZBS	następujące	 osoby:	 Jacka	
Sikorę,	Marcina	Wasłowicza,	Jakuba	Kasprzaka,	Alison	Nissen,	Romana	Kmieciaka,	Marcina	
Osmańskiego,	 Janusza	 Liwosza,	 Dariusza	 Boguckiego,	 Kazimierza	 Dominiaka	 oraz	
Krzysztofa	Czapczyka.	

Sporządzony	przez	Komisję	Skrutacyjną	protokół	głosowania	został	złożony	do	protokołu	
Walnego	Zebrania	Delegatów	(załącznik	nr	7).	

Ad	27.,	28.,	29.	i	30.	

Przewodniczący	 zarządził	 zgłaszanie	 kandydatur	 na	 delegatów	 PWZBS	 na	 Walne	
Zgromadzenia	 PZBS.	 Zgłoszono	 następujące	 kandydatury:	 Józefa	 Pochronia	 –	 wyraził	
zgodę,	 Janusza	Przybyszewskiego	–	wyraził	 zgodę,	 Jacka	Sikory	–	wyraził	 zgodę,	Marii	
Tomczewskiej	 –	 wyraziła	 zgodę,	 Marcina	 Wasłowicza	 –	 wyraził	 zgodę,	 Andrzeja	
Zaleskiego	–	wyraził	zgodę,	Piotra	Zatorskiego	–	pisemna	zgoda	została	przedstawiona	
Przewodniczącemu.		

Przewodniczący	 Zebrania	 zarządził	 głosowanie	 tajne,	 a	 Przewodniczący	 Komisji	
Wyborczej	 ogłosił	 zasady	 głosowania,	 które	 nie	 spotkały	 się	 ze	 sprzeciwem.	 Komisja	
Skrutacyjna	 przeprowadziła	 głosowanie	 oraz	 przystąpiła	 do	 liczenia	 głosów.	W	 czasie	
przygotowywania	 kart	 do	 głosowania	 oraz	 liczenia	 głosów	 Przewodniczący	 Zebrania	
zezwolił	na	dyskusję,	w	której	głos	zabierały	różne	osoby.	

Z	chwilą	gdy	Przewodniczący	Komisji	Skrutacyjnej	oznajmił	zakończenie	liczenia	głosów	
Przewodniczący	 Zebrania	 zakończył	 dyskusję	 i	 oddał	 głos	 Przewodniczącemu	 Komisji	
Skrutacyjnej.	

Przewodniczący	 Komisji	 Skrutacyjnej	 Andrzej	 Burczyk	 ogłosił	 wyniki	 wyborów	 na	
delegatów	 na	 Walne	 Zgromadzenie	 Delegatów	 PZBS.	 Na	 poszczególnych	 kandydatów	
oddano	następujące	liczby	głosów:	Maria	Tomczewska	–	27,	Marcin	Wasłowicz	–	27,	Jacek	
Sikora	–	26,	Andrzej	Zaleski	–	25,	Józef	Pochroń	–	16,	Janusz	Przybyszewski	–	11,	Piotr	
Zatorski	–	8.	Wobec	tego	stwierdzono,	że	Walne	Zebranie	podjęło	uchwałę	następującej	
treści:	

Uchwała	nr	17	

Walne	Zebranie	Delegatów	powołuje	na	delegatów	Pomorskiego	Wojewódzkiego	Związku	
Brydża	 Sportowego	 na	 Walne	 Zgromadzenie	 Delegatów	 Polskiego	 Związku	 Brydża	
Sportowego:	Marię	Tomczewską,	Marcina	Wasłowicza,	 Jacka	Sikorę,	Andrzeja	Zaleskiego	
oraz	Józefa	Pochronia.	

Sporządzony	przez	Komisję	Skrutacyjną	protokół	głosowania	został	złożony	do	protokołu	
Walnego	Zebrania	Delegatów	(załącznik	nr	8).	

	

Ad	31.,	32.	
Wobec	 braku	 zgłoszenia	 innych	 uchwał	 i	 wniosków	 do	 Komisji	 Statutowej,	 Uchwał	 i	
Wniosków	 niż	 te,	 które	 już	 podjęto	 w	 trakcie	 trwania	 Zebrania	 –	 nie	 rozwijano	 tych	
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punktów	porządku	obrad.	

Ad.	33.	

Głos	 zabrała	M.	 Tomczewska	 i	 zgłosiła	 uwagę,	 aby	 nowy	 zarząd	 nie	 zapominał,	 że	 jest	
Zarządem	 Pomorskiego	 Wojewódzkiego	 Związku	 Brydża	 Sportowego	 i	w	 swoich	
działaniach	miał	na	uwadze	dobro	wszystkich	brydżystów	z	terenu	całego	województwa	
pomorskiego,	a	nie	tylko	Trójmiasta.	

Ad.	34.	
W	 związku	 z	wyczerpaniem	porządku	Zebrania,	 Przewodniczący	Zebrania	 około	 godz.	
15:40	zamknął	obrady	Walnego	Zebrania	Delegatów,	dziękując	wszystkim	za	przybycie	i	
aktywność.	

	
Załączniki	do	protokołu:	

1. Uchwała	nr	4	w	sprawie	przyjęcia	Porządku	obrad	Walnego	Zebrania	
2. Regulamin	Walnego	Zebrania	
3. Lista	wydawania	mandatów	
4. Sprawozdanie	z	działalności	Zarządu		
5. Sprawozdanie	Komisji	Rewizyjnej	
6. Uchwała	nr	11	w	sprawie	zmiany	Statutu	Pomorskiego	WZBS	
7. Protokół	Komisji	Skrutacyjnej	z	głosowania	na	członków	Zarządu	
8. Protokół	Komisji	Skrutacyjnej	z	głosowania	na	delegatów	


