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Protokół Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Polskiego Związku Brydża Sportowego  

Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS odbyło się 23 czerwca 2018 r., o godzinie 10:00, w budynku 

Millenium Plaza w Warszawie. 

Do udziału uprawnionych było 69 delegatów oraz zaproszeni goście. Biuro PZBS wydało 36 mandatów 

uprawnionym delegatom. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu PZBS kol. Witold Stachnik, witając delegatów, członków 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych gości. W krótkiej prezentacji uhonorował brydżystów 

zmarłych w minionym roku. 

Prezes Zarządu PZBS zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę kol. Michała 

Zimniewicza. Nie zgłoszono żadnego kontrkandydata. Wybór odbył się w głosowaniu jawnym. Jeden 

delegat wstrzymał się od głosu, pozostali głosowali za. 

Uchwała nr 1 

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Michała Zimniewicza na Przewodniczącego 

Zgromadzenia. 

Przewodniczący przystąpił do realizacji obowiązków. 

Przewodniczący zaproponował jako Zastępcę Przewodniczącego kol. Olecha Bestrzyńskiego. Wybór 

odbył się w głosowaniu jawnym. Delegaci jednomyślnie głosowali za. 

Uchwała nr 2 

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Olecha Bestrzyńskiego na Zastępcę 

Przewodniczącego Zgromadzenia. 

Przewodniczący zaproponował jako Protokolanta kol. Michała Klichowicza. Wybór odbył się 

w głosowaniu jawnym. Jeden delegat wstrzymał się od głosu, pozostali głosowali za. 

Uchwała nr 3 

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Michała Klichowicza na Protokolanta 

Zgromadzenia. 

Zgromadzenie przyjęło proponowany porządek obrad jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. 

Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZBS stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, proponowany przez Zarząd PZBS 

Regulamin Zgromadzenia. Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zgromadzenia stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

Zgromadzenie wybrało trzyosobową Komisję Mandatową, w składzie: kol. Maria Tomczewska, 

kol. Sandra Różańska, kol. Jacek Sikora. Nie zgłoszono innych kandydatów. Skład Komisji głosowano 

łącznie, w trybie jawnym. 2 osoby wstrzymały się od głosu, pozostałe głosowały za. 
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Uchwała nr 6 

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Marię Tomczewską, Sandrę Różańską i Jacka 

Sikorę do Komisji Mandatowej. 

Zgromadzenie wybrało trzyosobową Komisję Uchwał i Wniosków, w składzie: kol. Michał Moryson, 

kol. Michał Klichowicz, kol. Marek Pietraszek. Nie zgłoszono innych kandydatów. Skład Komisji 

głosowano łącznie, w trybie jawnym. 2 osoby wstrzymały się od głosu, pozostałe głosowały za. 

Uchwała nr 7 

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Michała Morysona, Michała Klichowicza 

i Marka Pietraszka do Komisji Uchwał i Wniosków. 

Następnie Prezes Zarządu PZBS przedstawił sprawozdanie z działalności PZBS w roku 2017 oraz 

dotychczas w roku 2018, a także sprawozdanie finansowe za rok 2017. Podsumowanie sprawozdania 

wskazywało pola do poprawy jakości działania w przyszłości. Prezes Zarządu PZBS ustosunkował się 

do zaleceń Komisji Rewizyjnej i przedstawił plany Zarządu na przyszłość. 

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował uzupełnienie sprawozdania z działalności 

sprawozdaniem  Rzecznika Dyscyplinarnego z wdrożenia nowego Regulaminu Dyscyplinarnego. 

Zgromadzenie przyjęło wniosek jednomyślnie. 

Uchwała nr 8 

Walne Zgromadzenie Delegatów wprowadza poprawkę do uchwalonego porządku obrad: 

 punkt 15 przyjmuje brzmienie: „Przedstawienie propozycji poprawek Regulaminu 

Dyscyplinarnego”, 

 dodaje się punkt 9a o brzmieniu: „Sprawozdanie z wdrożenia nowego Regulaminu 

Dyscyplinarnego”. 

Kol. Marcin Wasłowicz przedstawił sprawozdanie z wdrożenia nowego Regulaminu Dyscyplinarnego 

oraz ze swojego pierwszego roku działalności na stanowisku Rzecznika Dyscyplinarnego. 

Marek Pietraszek poprosił o publikację materiałów przedstawionych przez Rzecznika Dyscyplinarnego 

w swoim wystąpieniu. 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził 10-minutową przerwę. 

Po wznowieniu obrad głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Molenda i przedstawił 

sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

Rozpoczęto dyskusję. W dyskusji głos zabrali: Prezes Zarządu kol. Witold Stachnik, kol. Zbigniew Frank, 

kol. Janusz Kalida, kol. Andrzej Zaleski, kol. Piotr Żak, kol. Tadeusz Biernat, kol. Marcin Wasłowicz, 

kol. Piotr Dybicz, kol. Stanisław Gołębiowski, kol. Marek Pietraszek, Przewodnicząca Rady Zawodniczej 

kol. Ewa Miszewska. 

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odłożenie kontynuacji dyskusji i przejście 

do przewidzianych porządkiem obrad głosowań. 

Głos zabrała kol. Sandra Różańska, przewodnicząca Komisji Mandatowej. Poinformowała, że Komisja 

Mandatowa po przeliczeniu obecnych na sali stwierdziła obecność 35 delegatów. Protokół z działań 

podjętych przez Komisję Mandatową stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Przewodniczący stwierdził 

obecność kworum w postaci obecności ponad połowy liczby wszystkich delegatów. 
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Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności 

Zarządu oraz nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego PZBS. 

Uchwała nr 9 

Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie 

z działalności Polskiego Związku Brydża Sportowego za rok 2017. 

W głosowaniu jawnym: 1 delegat był przeciw, 2 delegatów wstrzymało się od głosu, pozostali byli za. 

Uchwała nr 10 

Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe 

Polskiego Związku Brydża Sportowego za rok 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta. 

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednomyślnie. 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował o złożonym przez Prezesa Zarządu, w trakcie 

przedstawiania sprawozdania z działalności Zarządu, wniosku o udzielenie Prezesowi wotum zaufania. 

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Prezesa Zarządu o określenie konsekwencji nieudzielenia 

wotum zaufania. 

Prezes Zarządu zobowiązał się do natychmiastowego złożenia rezygnacji ze stanowiska Prezesa 

Zarządu w przypadku nieudzielenia przez Zgromadzenie wotum zaufania. 

Przewodniczący Zgromadzenia złożył na prośbę Prezesa Zarządu wniosek o przeprowadzenie 

w sprawie tej uchwały głosowania tajnego. W konsekwencji, Zgromadzenie powołało trzyosobową 

Komisję Skrutacyjną w składzie: kol. Sandra Różańska, kol. Michał Moryson i kol. Halina Kaleta. Skład 

Komisji głosowano łącznie, w trybie jawnym. 3 osoby wstrzymały się od głosu, pozostałe głosowały za. 

Uchwała nr 11 

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Sandrę Różańską, Michała Morysona i Halinę 

Kaletę do Komisji Skrutacyjnej. 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do zadań i rozdała delegatom karty do głosowania. 

Po oddaniu przez delegatów głosów, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ich przeliczenia. 

Kol. Rudolf Borusiewicz przedstawił ideę organizowanego w porozumieniu z samorządami lokalnymi 

Brydżowego Festiwalu „100-lecie Niepodległości”. 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej kol. Sandra Różańska przestawiła wyniki głosowania nad 

udzieleniem wotum zaufania: oddano łącznie 35 głosów, w tym 28 głosów za, 5 głosów przeciw, 2 głosy 

wstrzymujące. Protokół nr 1 Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania stanowi załącznik nr 5 

protokołu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził podjęcie uchwały: 

Uchwała nr 12 

Walne Zgromadzenie Delegatów udziela Prezesowi Zarządu Polskiego Związku Brydża 

Sportowego wotum zaufania. 

Przewodniczący ogłosił przejście do kolejnego punktu porządku obrad, obejmującego uzupełnienie 

składu Zarządu PZBS. 

Głos zabrał Prezes Zarządu, proponując powiększenie rozmiaru Zarządu z 13 do 14 osób. W skład 

Zarządu miałby powrócić kol. Stanisław Gołębiowski, który utracił mandat z powodów formalnych, oraz 
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do składu miałby wejść kol. Marcin Wasłowicz. Prezes Zarządu wskazał na okoliczności, które za tym 

przemawiają, a delegaci zaaprobowali argumentację Prezesa. 

Kol. Grzegorz Kaleta, a następnie kol. Marek Wawrzyniak i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław 

Molenda wyrazili wątpliwości dotyczące formalnych aspektów proponowanych zmian.  

Prezes Zarządu w odpowiedzi poprosił Przewodniczącego Zgromadzenia o przedstawienie opinii 

prawnej pochodzącej od kancelarii współpracującej przy tworzeniu statutu PZBS. Przedstawiona opinia 

dopuściła zmianę liczebności Zarządu, pod warunkiem istnienia kworum. 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie w sprawie uchwały o zmianie liczby 

członków Zarządu z 13 na 14. 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła oddanie 35 głosów: 22 za, 5 przeciw, 8 wstrzymujących się. 

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały: 

Uchwała nr 13 

Walne Zgromadzenie Delegatów postanawia o zmianie liczby członków Zarządu Polskiego 

Związku Brydża Sportowego z 13 na 14. 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował o wpłynięciu dwóch kandydatur do Zarządu PZBS: 

kol. Stanisława Gołębiowskiego i kol. Marcina Wasłowicz. W tym miejscu obaj kandydaci wyrazili zgodę 

na wybór do Zarządu. Nie zgłoszono żadnych innych kandydatur, a Przewodniczący zarządził 

głosowanie w trybie tajnym. Poinformował o procedurze głosowania w przypadku tej samej liczby 

kandydatów co miejsc w Zarządzie: na każdego kandydata oddaje się głosy za/przeciw/wstrzymujące 

i każdy kandydat musi uzyskać zwykłą większość głosów, a także o tym, że do uzupełnienia składu władz 

PZBS nie jest wymagane kworum. 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie i przystąpiła do obliczania wyników. 

Kol. Marcin Wasłowicz przedstawił propozycje zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym: uproszczenie 

niektórych zapisów i naprawienie problematycznych zapisów. Zaproponował głosowanie en bloc 

nad kompletem poprawek. 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, en bloc, nad uchwałą nr 14 

o wprowadzeniu poprawek do Regulaminu Dyscyplinarnego w brzmieniu wg załącznika nr 6 protokołu. 

W głosowaniu wzięło udział 36 delegatów: 1 był przeciw, 2 wstrzymało się od głosu, 33 było za. 

Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania nad uzupełnieniem składu Zarządu: oddano 35 

głosów. Za wyborem do Zarządu PZBS kol. Stanisława Gołębiowskiego oddano 30 głosów za, 3 głosy 

przeciw, 2 głosy wstrzymujące się. Za wyborem kol. Marcina Wasłowicza do Zarządu PZBS oddano 24 

głosy, 8 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące się. Protokół Komisji Skrutacyjnej nr 2 z wyników 

głosowania stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

Kol. Janusz Kalida zgłosił wątpliwości co do poprawnego przeliczenia obecnych na sali delegatów oraz 

poprawności obliczenia wyników głosowania.  

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził odczytanie listy obecności, potwierdzając obecność na sali 36 

delegatów. 

W związku z wcześniej wyrażonymi zgodami kandydatów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził 

przyjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu PZBS. 
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Uchwała nr 15 

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Stanisława Gołębiowskiego oraz Marcina 

Wasłowicza do Zarządu Polskiego Związku Brydża Sportowego. 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przerwę obiadową. 

Po wznowieniu obrad głos zabrała rzecznik prasowy PZBS Małgorzata Maruszkin. W imieniu kol. Marka 

Małysy przedstawiła szczegóły działań programu 60+ oraz plany rozszerzenia i koordynacji systemu 

szkolenia ze szkoleniami w Związku. 

Przewodniczący Zgromadzenia wznowił dyskusję nad kwestiami poruszanymi w sprawozdaniach 

Zarządu i zaprosił do zgłaszania wolnych wniosków. 

Kol. Marcin Wasłowicz na ręce Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Zgromadzenia złożył 

rezygnację z mandatu delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów. 

W kontynuowanej dyskusji głos zabrali: kol. Marek Pietraszek, kol. Michał Zimniewicz, kol. Grzegorz 

Kaleta, Prezes Zarządu PZBS, kol. Witold Stachnik, kol. Piotr Żak, kol. Marcin Pędziński, kol. Michał 

Klichowicz, kol. Janusz Kalida, kol. Adrian Bakalarz, kol. Jarosław Molenda, kol. Stanisław Gołębiowski, 

kol. Piotr Dybicz. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował o wpłynięciu rezygnacji kol. Tomasza Winciorka 

z funkcji członka Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował o możliwości uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej 

przez Zgromadzenie. Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatur do wyborów 

uzupełniających skład Komisji Rewizyjnej. 

Kol. Olech Bestrzyński zgłosił i zarekomendował Zgromadzeniu kandydaturę kol. Witalisa Talara. 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne. Komisja Skrutacyjna wydała 15 kart 

do głosowania i przystąpiła do obliczenia wyników. 

Kol. Małgorzata Maruszkin zarekomendowała lokalnym działaczom udostępnienie chętnym mapy 

miejsc do gry w brydża w ramach promocji sportu wśród amatorów. 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków złożył sprawozdanie z prac komisji. Poinformował o: 

a. wniosku Komisji Rewizyjnej o odstąpienie od formalnego przegłosowania celów 

wyznaczonych dla Dyrektora Biura, uzasadniając go niepewnością co do przyszłej 

obsady tego stanowiska; 

b. rekomendacji Zarządowi rozważenia odgórnego zwolnienia Członków Honorowych 

PZBS z wpisowego w turniejach; 

c. rekomendacji Zarządowi rozważenia powołania selekcjonera reprezentacji, który 

będzie m.in. koordynował udział juniorów w zawodach reprezentacji open; 

d. rekomendacji Zarządowi przeprowadzenia konsultacji liczebności cyklów Grand Prix 

Polski z delegatami. 

Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. 

Oddano 13 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Protokół nr 3 Komisji Skrutacyjnej 

z wyników głosowania stanowi załącznik nr 8 protokołu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził 

przyjęcie uchwały. 
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Uchwała nr 16 

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Witalisa Talara do Komisji Rewizyjnej Polskiego 

Związku Brydża Sportowego. 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził wyczerpanie porządku obrad, podziękował delegatom, 

Zarządowi i zaproszonym gościom za przybycie, a następnie zakończył obrady Zgromadzenia. 

 

 

 

 

Michał Klichowicz 
Protokolant 

 

Michał Zimniewicz 
Przewodniczący WZD 

 

 

Załączniki do protokołu: 

1. Lista obecności 

2. Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad 

3. Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zgromadzenia 

4. Protokół z posiedzenia Komisji Mandatowej 

5. Protokół Komisji Skrutacyjnej nr 1  

6. Uchwała nr 14 w sprawie zmiany Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS 

7. Protokół Komisji Skrutacyjnej nr 2 

8. Protokół Komisji Skrutacyjnej nr 3



 
 

Załącznik nr 2 
Uchwała nr 4 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS przyjmuje następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego oraz Protokolanta. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia. 

6. Powołanie Komisji Mandatowej. 

7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

8. Sprawozdanie z działalności PZBS za rok 2017 oraz w roku bieżącym. 

9. Sprawozdanie finansowe PZBS za rok 2017. 

9a. Sprawozdanie z wdrożenia nowego Regulaminu Dyscyplinarnego. 

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

11. Dyskusja. 

12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 

13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZBS za rok 2017, 

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZBS za rok 2017. 

14. Uzupełnienie składu Zarządu. 

15. Przedstawienie propozycji poprawek Regulaminu Dyscyplinarnego. 

16. Dyskusja 

17. Przyjęcie poprawek do Regulaminu Dyscyplinarnego. 

18. Wolne głosy. 

19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  



 
 

Załącznik nr 3 

Uchwała nr 5 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Zgromadzenia 

 

Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS przyjmuje następujący Regulamin Zgromadzenia: 

§ 1. 

Zgromadzenie obraduje na zasadach określonych w statucie PZBS, a w zakresie tam nieujętym – 

na podstawie niniejszego regulaminu. 

§ 2. 

Zgromadzenie wybiera w głosowaniach jawnych Przewodniczącego Zgromadzenia, Zastępcę 
Przewodniczącego oraz Protokolanta. 

§ 3. 

1. Bezpośrednio po dokonaniu wyborów, o których mowa w § 2, Zgromadzenie przyjmuje 
porządek obrad. 

2. Zgromadzenie ma prawo zmienić przyjęty porządek obrad. 

§ 4. 

Zgromadzenie wybiera w głosowaniach jawnych 3-osobowe komisje: 

1) Komisję Mandatową, 
2) Komisję Uchwał i Wniosków, 
3) Komisję Skrutacyjną – o ile Zgromadzenie uzna jej powołanie za konieczne. 

§ 5. 

1. Komisja Mandatowa niezwłocznie: 
a. przeprowadza kontrolę liczb mandatów przyznanych Wojewódzkim Związkom Brydża 

Sportowego, 
b. przeprowadza kontrolę listy obecności, a w szczególności uprawnień poszczególnych 

osób do pełnienia funkcji delegata, 
c. rozstrzyga wszelkie sprawy sporne dotyczące mandatów delegatów. 

2. Po przeprowadzeniu czynności wymienionych w ust. 1 Komisja Mandatowa sporządza 
protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji oraz informuje Zgromadzenie o wyniku 
podjętych działań. 

3. Komisja Mandatowa na bieżąco weryfikuje stan kworum na sali obrad. 

§ 6. 

1. Komisja Uchwał i Wniosków notuje wszystkie wnioski zgłoszone przez uczestników 
Zgromadzenia oraz przyjmuje wnioski składane na piśmie. 

2. Komisja Uchwał i Wniosków opracowuje projekty uchwał Zgromadzenia na podstawie 
zebranych wniosków i przedstawia je Przewodniczącemu Zgromadzenia w wyznaczonym 
punkcie porządku obrad. 

§ 7. 

1. Komisja Skrutacyjna oblicza wyniki głosowań tajnych oraz innych głosowań wskazanych przez 
Zgromadzenie lub przez Przewodniczącego Zgromadzenia. 

2. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z obliczenia wyników każdego głosowania tajnego. 



 
 

§ 8. 

1. Obrady prowadzi, zgodnie z porządkiem obrad oraz niniejszym regulaminem, Przewodniczący 
Zgromadzenia i jemu wyłącznie przysługuje prawo do: 

a. udzielania i odbierania głosu, 
b. ustalania kolejności poddawania pod głosowanie zgłoszonych wniosków i poprawek, 
c. przywołania mówcy do porządku, w przypadku gdy mówi nie na temat lub w sposób 

nie licujący z powagą zebrania. 
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zgromadzenia jego uprawnienia przysługują jego 

zastępcy. 

§ 9. 

Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością udziela głosu 
jedynie w sprawach formalnych lub dla udzielenia sprostowań i wyjaśnień. 

§ 10. 

Poza sprawami, dla których statut PZBS przewiduje głosowanie tajne, Zgromadzenie głosuje w trybie 
jawnym, jednak każdy delegat ma prawo wnioskować o rozstrzygnięcie danej sprawy w głosowaniu 
tajnym. 

§ 11. 

1. Wybory uzupełniające skład Zarządu PZBS lub Komisji Rewizyjnej PZBS przeprowadza się 
w głosowaniu tajnym w następujący sposób: 

a. W razie zgłoszenia liczby kandydatów większej od liczby miejsc do obsadzenia – 
delegat oddaje głosy na co najwyżej tylu kandydatów, ile jest miejsc do obsadzenia. 
Wybrane zostają osoby, które uzyskały kolejno największe liczby głosów. W przypadku 
braku rozstrzygnięcia ze względu na równe liczby otrzymanych głosów 
przez niektórych kandydatów zarządza się głosowanie uzupełniające dla dokonania 
wyboru spośród tych osób w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.  

b. W razie zgłoszenia liczby kandydatów mniejszej lub równej liczbie miejsc 
do obsadzenia – delegat oddaje głos za lub przeciw każdemu kandydatowi, lub głos 
wstrzymujący w zakresie danego kandydata. Wybrane zostają osoby, które uzyskały 
więcej głosów za niż głosów przeciw. W razie nieobsadzenia wszystkich miejsc 
Zgromadzenie może zdecydować o ponawianiu wyborów uzupełniających, z tą samą 
lub inną listą kandydatów.  

2. Prezesem Zarządu PZBS lub Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej PZBS wybrany zostaje ten 
kandydat, który:  

a. w przypadku zgłoszenia jednego kandydata – uzyskał ponad 50% głosów, 
b. w przypadku zgłoszenia dwóch kandydatów – uzyskał zwykłą większość głosów, 
c. w przypadku zgłoszenia trzech lub więcej kandydatów – w pierwszej turze uzyskał 

ponad 50% głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał takiej większości, 
przeprowadza się drugą turę, do której wchodzą dwaj kandydaci z największa liczbą 
głosów. W drugiej turze wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał zwykłą większość 
głosów. 

§ 12.  

Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół winien zawierać w szczególności datę, 
miejsce obrad, listę obecnych, porządek obrad, wszystkie zgłoszone wnioski i sprzeciwy, podjęte 
uchwały oraz sposób głosowania i jego wyniki.  



 
 

Załącznik nr 5 

Uchwała nr 14 

w sprawie zmiany Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS 

Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS wprowadza zmiany do Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego 

Związku Brydża Sportowego: 

§ 1. 

W § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

Przepisy niniejszego regulaminu interpretuje organ rozpatrujący sprawę. Organ dyscyplinarny 

I instancji jest związany interpretacją niniejszego regulaminu przedstawioną mu przez organ 

dyscyplinarny II instancji. 

§ 2. 

Dodaje się § 5a o brzmieniu: 

1. Organ dyscyplinarny wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych 

przez regulamin dyscyplinarny, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, 

uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele 

zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do obwinionego, a także 

potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. 

2. Wymierzając karę, organ dyscyplinarny uwzględnia w szczególności motywację i sposób 

zachowania się obwinionego, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy 

obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, właściwości i warunki 

osobiste obwinionego, sposób udziału w życiu brydżowym przed popełnieniem 

przewinienia i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie 

szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości. 

3. Wymierzając karę, organ dyscyplinarny bierze także pod uwagę pozytywne wyniki 

przeprowadzonej mediacji pomiędzy ewentualnym pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę 

pomiędzy nimi osiągniętą przed zakończeniem postępowania wyjaśniającego. 

 

§ 3. 

W dziale II, tytuł rozdziału I otrzymuje brzmienie: 

Rozdział I. Przewinienia ogólne 

§ 4. 

W § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

za niesportowe zachowanie się lub inne naruszenie standardów rywalizacji sportowej w tym 

przeciwdziałanie dobrej atmosferze rywalizacji na sali gry lub w innych miejscach związanych 

z zawodami – upomnienie, nagana lub dyskwalifikacja do 12 miesięcy, 

§ 5. 

W § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

za dopuszczenie się rażącego niedbalstwa przy wykonywaniu swoich obowiązków lub 

przekroczenie uprawnień – upomnienie, nagana lub dyskwalifikacja do lat 2, 

 



 
 

§ 6. 

W § 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

Ciężar dowodu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego spoczywa na organie dyscyplinarnym. 

W przypadku postępowań dotyczących przewinień z par. 12 pkt. 16 i 17 organ dyscyplinarny nie 

musi wskazać metody stosowanej przez obwinionych, a jedynie wskazać, że metoda istnieje, 

a w szczególności wskazanie może zostać uczynione wyłącznie w oparciu o metody statystyczne. 

Szczególnym przypadkiem metody statystycznej jest wykazanie dominującej skuteczności 

nietypowych zagrań, za którymi brak jest uzasadnienia brydżowego na poziomie obwinionego. 

§ 7. 

W § 26 dodaje się pkt 3 o brzmieniu: 

W uzasadnionych przypadkach, a szczególnie gdy przewinienie obwinionego nie jest powiązane 

z miejscem popełnienia lub ujawnienia czynu, Rzecznik Dyscyplinarny może zwrócić się 

do Prezydium Zarządu z wnioskiem o przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez Wydział 

Dyscypliny lub Sąd Koleżeński określonego WZBS. Prezydium Zarządu nie może z własnej 

inicjatywy wykonać czynności o której mowa w zdaniu poprzednim ani wskazać innego organu 

niż wnioskowany przez Rzecznika. 

§ 8. 

W § 32 dodaje się ust. 1a o brzmieniu: 

W przypadku, gdy oskarżony przyznaje się do winy, a okoliczności zdarzenia nie budzą 

wątpliwości, Rzecznik Dyscyplinarny może, zamiast wniosku o ukaranie, złożyć wniosek 

o wydanie na posiedzeniu orzeczenia o winie i wymierzenie uzgodnionych z obwinionym kar. 

Obwiniony  dobrowolnie poddając się karze, zrzeka się możliwości odwołania się od orzeczenia 

do drugiej instancji, a samo orzeczenie staje się prawomocne z chwilą wydania.  Organ 

dyscyplinarny przyjmuje wniosek w całości lub odrzuca, prowadząc do pełnego postępowania 

dyscyplinarnego. 

§ 9. 

W § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Organ dyscyplinarny zawiadamia strony o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, 

przedstawiając członków składu orzekającego, znane dotąd informacje i wzywając 

do ustosunkowania się do nich w wyznaczonym terminie. 

§ 10. 

W § 35 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

W przypadku, gdy organ dyscyplinarny uzna, że nie jest właściwy do przeprowadzenia 

postępowania dyscyplinarnego, kieruje sprawę do właściwego organu dyscyplinarnego 

i zawiadamia o tym wnioskodawcę. Organ dyscyplinarny, do którego skierowano sprawę w ten 

sposób, rozpoznaje tę sprawę, a jeśli nie uzna siebie właściwym do przeprowadzenia 

postępowania, kieruje sprawę do Prezydium Zarządu PZBS, celem ostatecznego wskazania 

organu dyscyplinarnego właściwego w sprawie. Prezydium Zarządu PZBS zawiadamia 

wnioskodawcę o swoim rozstrzygnięciu. Czynności organu dyscyplinarnego przewidziane 

w niniejszym ustępie może również podjąć przewodniczący (prezes) organu jednoosobowo. 



 
 

§ 11. 

W § 36 dodaje się pkt 5 o brzmieniu: 

społeczna szkodliwość czynu jest znikoma. 

§ 12. 

W § 38 dodaje się ust. 7 o brzmieniu: 

Strony mogą w toku postępowania zwracać uwagę organu dyscyplinarnego na uchybienia 

formalne, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do akt sprawy. Stronie, która zastrzeżenia nie 

zgłosiła, co do zasady nie przysługuje prawo do powoływania się na takie uchybienie, chyba że 

strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła zastrzeżeń nie ze swojej winy. 

§ 13. 

W § 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

O wniesionym odwołaniu organ dyscyplinarny II instancji zawiadamia stronę przeciwną, o ile 

taka jest, umożliwiając przedstawienie stanowiska w sprawie odwołania w wyznaczonym 

terminie. Organ dyscyplinarny może odstąpić od uzyskania stanowiska strony przeciwnej, jeśli 

odrzuca odwołanie bez rozpatrzenia. 

§ 14. 

W § 47 ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

do Zarządu PZBS – w przypadku, gdy odmowy dokonał Wydział Dyscypliny PZBS lub Rzecznik 

Dyscyplinarny. 


