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Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PZBS 
w kadencji 2012- 2016. 

 
Zarząd Główny (ZG) rozpoczął swoją działalność w dniu 30 września 2013 (tuż 
po zakończeniu WZD). Na pierwszym posiedzeniu, na wniosek Prezesa, ZG 
powołał Prezydium ZG w składzie: 
Andrzej Biernacki – wiceprezes 
Rudolf Borusiewicz – wiceprezes 
Igor Chalupec – wiceprezes 
Stanisław Gołębiowski – wiceprezes 
Marian Wierszycki – wiceprezes 
Witold Stachnik – członek Prezydium  
W roku 2013 – zaledwie po roku obecności – z działalności w ZG zrezygnowali 
kol.kol. Tomasz Urbański, Witold Stachnik i Maciej Czajkowski. W roku 2013 
do Zarządu dołączył kol. Marek Żakowicz. Pod koniec 2015 z działalności w 
ZG zrezygnował kol. Igor Chalupec. 
W kadencji 2012 – 2016 odbyło się 19 zebrań ZG. Na każdym Zebraniu było 
niezbędne kworum do podejmowania uchwał. Po każdym Zebraniu ZG 
publikował na stronie PZBS komunikat z podjętymi uchwałami i decyzjami. 
Należy podkreślić duże zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności członków 
ZG, którzy wytrwali przez 4 lata podejmując często trudne decyzje. 
 
Mistrzostwa świata (World Bridge Games) Wrocław 2016. 
Największym sukcesem mijającej kadencji było podpisanie Umowy z WBF na 
wspólną organizację w Polsce – odbywających się co 4 lata mistrzostw świata 
– czyli brydżowej olimpiady, która odbędzie się w dniach 3-17 września we 
Wrocławiu. Wydarzenie to uświetni obchody 60-lecia PZBS.  
Szczegółowe informacje dotyczące przygotowań do WBG zostały przedstawione 
w magazynie „Świat Brydża” (1-3/2016). 
 
Rejestracja zawodników 
Od kilku lat liczba zawodników zarejestrowanych w WBF ulega powolnemu 
spadkowi. Tendencja ta jest widoczna zarówno w strefie 1 - Europa. (załącznik 
nr 1) jak i w pozostałych strefach.  Trzeba też podkreślić, iż np. w ACBL 
zarejestrowanych jest wielu zawodników grających na co dzień w innych 
strefach, co oznacza, że liczba osób zarejestrowanych jest w rzeczywistości 
mniejsza. Zarówno WBF jak i EBL podejmuje działania w celu zachęcania 
federacji narodowych do zwiększania liczby zawodników, ale wiele federacji 
nawet nie jest w stanie policzyć ile osób jest w związku. 
Od kilku lat sytuacja w PZBS jest stabilna z lekką tendencją spadkową. Tabela 
nr 2 pokazuje zmiany w zarejestrowanych zawodników w latach 2012-2016. 
Widać, iż niektóre WZBS-y zwiększyły liczbę zawodników, ale ogólnie sytuacja 
jest podobna. PZBS ma dużą liczbę zawodników poniżej 25 lat. Pokazuje to 
dobrą pracą z młodzieżą, ale niestety ta liczba nie jest brana pod uwagę przez 
WBF/EBL, gdyż od zawodników poniżej 25 lat nie pobiera się składki, a obie 
te organizacje zainteresowane są liczbą zarejestrowanych zawodników 
wyłącznie raz w roku - w momencie wystawiania faktury. 
Dużym problemem – nie tylko zresztą naszej dyscypliny – jest duży spadek w 
rejestracji powyżej 20 lat. Po prostu zawodnicy, nie chcą płacić pełnej składki. 
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Do dnia dzisiejszego w Bazie „Cezar” mamy zarejestrowanych 16192 osób.  
Wielu zawodników niestety już nie żyje, ale wielu też rezygnuje z dalszego 
czynnego życia brydżowego z różnych zresztą przyczyn: osobistych, 
zawodowych itd. 
 
Sprawy finansowe 
Podobnie jak w ubiegłych kadencjach ZG przywiązywał szczególną uwagę do 
spraw finansowych. Ze względu na uwarunkowania zewnętrzne (przede 
wszystkim z uwagi na umowę z MSiT) oraz konieczność przeprowadzenia 
audytu budżet związku jest w układzie rocznym. Na pierwszym zebraniu w 
danym roku ZG omawiał i zatwierdzał budżet na dany rok. Warto podkreślić, 
iż dyskusje na co powinny być wydawane środki zawsze były bardzo burzliwe, 
ale zawsze wspólnie ustalaliśmy najważniejsze priorytety. Na kolejnych 
zebraniach jednym z pierwszych punktów zebrania było zawsze omówienie 
aktualnej sytuacji finansowej i dokonanie ewentualnych korekt. PZBS na 
bieżąco reguluje swoje ustawowe zobowiązania (tj. wypłata pensji, ZUS/US, 
opłata miesięcznych rachunków). Natomiast zdarzają się opóźnienia w 
wypłacie innych zobowiązań. Wynikają one głównie z faktu, iż Związek nie ma 
regularnych comiesięcznych dochodów. Wpływają one kilka razy w roku. 
Niemniej jednak – mimo występujących opóźnień – są one regulowane. PZBS 
jest wiarygodnym płatnikiem. 
Bieżące rozliczenia dokonywane są przez pracowników Biura oraz księgowane 
przez zewnętrzną firmę „Liczyk” pod nadzorem wiceprezesa/skarbnika i 
regularne kontrolowane przez Komisję Rewizyjną. Firma „Liczyk” przygotowuje 
doroczne sprawozdanie finansowe, które – zgodnie z ustawą – jest sprawdzane 
przez zewnętrzny audyt. Nasz związek był też sporadycznie kontrolowany przez 
upoważnione instytucje zewnętrzne, które zakończyły się bez uwag ze strony 
kontrolujących. 
 
Sprawy sportowe 
Porównując osiągane wyniki sportowe kadencja 2012-2016 jest bez 
wątpienia najlepszą kadencją w historii PZBS. Należy podkreślić, iż nasi 
zawodnicy walczyli o medale praktycznie we wszystkich konkurencjach 
i kategoriach wiekowych. Pod tym względem jesteśmy najlepszą 
federacją w Europie, a na świecie naszym głównym rywalem są 
reprezentacje USA. W każdej kategorii mamy dość szeroki wybór 
zawodników 
Po raz pierwszy w 60-letniej historii reprezentacja open zdobyła w 2015 r. złoty 
medal „Bermuda Bowl”. Rok wcześniej nasi zawodnicy wygrali w Sanya (Chiny) 
mistrzostwa świata „Rosenblum Cup”. Jest to drugi złoty medal w tej 
konkurencji – pierwszy zdobyliśmy w 1978 r w Nowym Orleanie. W 2015 r 
polscy juniorzy odzyskali prymat w Europie, wygrywając DME juniorów w 
Tromsø. W nowo powstałej konkurencji „Kids” (U-16) nasi młodzi 
reprezentanci zdobyli złoty medal zarówno na pierwszych mistrzostwach 
świata jak i na pierwszych mistrzostwach Europy. 
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Wyniki sportowe z podziałem na poszczególne lata: 
Rok 2013 
6. Otwarte Mistrzostwa Europy Open, Ostenda, czerwiec, teamy open 
złoty medal: Marcin Mazurkiewicz, Krzysztof Jassem, Jakub Wojcieszek, 
Paweł Jassem, Piotr Gawryś, Piotr Tuszyński 
6. Otwarte Mistrzostwa Europy Open, Ostenda, czerwiec, pary seniorów 
brązowy medal: Włodzimierz Ilnicki, Stefan Cabaj 
24. Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów, Wrocław, lipiec, juniorzy do 25 
lat 
srebrny medal: Michał Klukowski, Jakub Wojcieszek, Sławomir Niajko, Paweł 
Jassem, Piotr Tuczyński, Maciej Bielawski 
41. Drużynowe Mistrzostwa Świata Seniorów, Bali, wrzesień 
brązowy medal: Krzysztof Lasocki, Apolinary Kowalski, Jerzy Russyan, Julian 
Klukowski, Wiktor Markowicz, Jacek Romański 
41. Drużynowe Mistrzostwa Świata open, Bali, wrzesień 
brązowy medal: Cezary Balicki, Grzegorz Narkiewicz, Krzysztof Jassem, Adam 
Żmudziński, Marcin Mazurkiewicz, Krzysztof Buras 
 
Podsumowanie 2013: 1-1-3 
 
Rok 2014 
52. Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorów, Opatija, czerwiec 
brązowy medal: Apolinary Kowalski, Jacek Romański, Julian Klukowski, 
Wiktor Markowicz, Krzysztof Lasocki, Jerzy Russyan 
12. Mistrzostwa Europy Par Juniorów, Miksty, Burghausen, lipiec 
złoty medal: Justyna Żmuda – Łukasz Witkowski 
12. Mistrzostwa Europy Par Juniorek, Burghausen, lipiec 
brązowy medal: Justyna Żmuda – Aleksandra Jarosz 
12. Mistrzostwa Europy Par Juniorów, pary juniorów, Burghausen, lipiec 
złoty medal: Paweł Jassem – Jakub Wojcieszek 
15. Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 15, Stambuł, sierpień 
złoty medal: Jakub Patreuha, Michał Kaleta, Patryk Patreuha, Michał 
Maszenda, Tomasz Pawełczyk, Kacper Kopka 
15. Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów, Stambuł, sierpień 
brązowy medal: Maciej Bielawski, Michał Klukowski, Paweł Jassem, Jakub 
Wojcieszek, Piotr Tuczyński, Sławomir Niajko 
14. Otwarte Mistrzostwa Świata, teamy mixt, Sanya, październik 
brązowy medal: Grażyna Brewiak – Wojciech Gaweł 
14. Otwarte Mistrzostwa Świata, teamy seniorów, Sanya, październik 
złoty medal: Apolinary Kowalski – Jacek Romański 
14. Otwarte Mistrzostwa Świata, pary seniorów, Sanya, październik 
brązowy medal: Apolinary Kowalski – Jacek Romański 
14. Otwarte Mistrzostwa Świata, pary open, Sanya, październik 
srebrny medal: Jacek Kalita – Michał Nowosadzki  
14. Otwarte Mistrzostwa Świata, teamy open, Sanya, październik 
złoty medal: Krzysztof Jassem, Marcin Mazurkiewicz, Stanisław Gołębiowski, 
Piotr Gawryś, Michał Klukowski, Włodzimierz Starkowski 
 
Podsumowanie 2014: 5-1-5 



Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PZBS, Warszawa, 4-5 czerwca 2016 

S t r o n a  4 | 10 

 

Rok 2015 
 
7. Otwarte Mistrzostwa Europy, Tromsø, Norwegia, teamy mikstowe  
srebrny medal: Anna Sarniak, Andrzej Jaszczak, Cathy Bałdysz, Przemysław 
Janiszewski, Ewa Harasimowicz, Jakub Wojcieszek 
7. Otwarte Mistrzostwa Europy, Tromsø, Norwegia, pary kobiet,  
srebrny medal: Katarzyna Dufrat, Justyna Żmuda 
25. Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów, Tromsø, Norwegia, juniorzy do 
lat 15,  
złoty medal: Mateusz Słuszniak, Kacper Kopka, Michał Maszenda, Maciej 
Kędzierski, Oskar Trybus, Michał Kuczkowski  
25. Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów, Tromsø, Norwegia, juniorki, 
srebrny medal: Izabella Jaworska, Justyna Żmuda, Joanna Brede, Dominika 
Piesiewicz, Zuzanna Moszczyńska, Magda Budzyńska 
25. Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów, Tromsø, Norwegia, juniorzy 
złoty medal: Kamil Nowak, Paweł Jassem, Wojciech Kaźmierczak, Michał 
Klukowski, Maksymilian Chodacki, Łukasz Witkowski 
4. Otwarte Mistrzostwa Świata Młodzieży, Opatija, Chorwacja, pary juniorów 
do lat 15,  
srebrny medal: Kacper Kopka, Oskar Trybus 
4. Otwarte Mistrzostwa Świata Młodzieży, Opatija, Chorwacja, teamy juniorów 
do lat 20,  
srebrny medal: Piotr Jasiński, Krystian Bączek, Stanisław Mączka, Łukasz 
Trendak 
42. Drużynowe Mistrzostwa Świata, Chennai, Indie, teamy seniorów,  
brązowy medal: Jerzy Russyan, Krzysztof Lasocki, Julian Klukowski, 
Apolinary Kowalski, Jacek Romański, Viktor Markowicz  
42. Drużynowe Mistrzostwa Świata, Chennai, Indie, Bermuda Bowl 
złoty medal: Michał Klukowski, Krzysztof Jassem, Jacek Kalita, Michał 
Nowosadzki, Piotr Gawryś, Stanisław Gołębiowski, Marcin Mazurkiewicz 
Podsumowanie 2015: 3-5-1 
 
Podsumowanie kadencji wrzesień 2012 – czerwiec 2016 (tylko 3 sezony): 
złote medale – 9  
srebrne medale – 7 
brązowe medale – 9 
 
Brydż kobiecy 
Na przestrzeni ostatnich lat wiele dobrego działo się w brydżu kobiecym. O ile 
przed rokiem 2000 nasze panie były tylko sportowym tłem dla przeciwniczek, 
to obecnie walczą o najważniejsze trofea: 
2012 olimpiada w Lille 3. miejsce (w tym roku we Wrocławiu bronimy tej 
pozycji) 
2013 Venice Cup – 5. miejsce 
2014 ME drużyn (5. miejsce awans do Venice Cup), MŚ par kobiet 4. miejsce 
Bałdysz-Sarniak 
2015 Otwarte ME (5. miejsce drużynowe, srebrny medal pary kobiet: Dufrat-
Żmuda, 4. miejsce Bałdysz –Sarniak. 
Venice Cup – 9. miejsce drużyny. 
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Wyróżniające wyniki z imprez międzynarodowych kobiet: 
czołowe miejsca w Cavendish kobiet (Bałdysz-Sarniak dwukrotnie 2. miejsce, 
zwycięstwo w World Elite w Pekinie, 3. miejsce drużyny w tym elitarnym 
turnieju, ale świadczą o systematycznym umacnianiu pozycji Polski w 
światowym brydżu kobiecym, co przejawia się np. w zapraszaniu naszej 
drużyny do udziału w elitarnych turniejach. 
Jeszcze trochę nam brakuje, aby osiągnąć poziom wielkiej trójki Europy, która 
rozdziela między sobą od lat medale tj. Francji, Anglii i Holandii, ale obecna 
dość stabilna personalnie i doświadczona drużyna pozwala mieć nadzieję, że 
cel ten osiągniemy już w nadchodzących mistrzostwach. 
Sytuacja krajowa w brydżu kobiecym jest trudniejsza. Po konsultacjach z 
Radą Zawodniczą i kapitanatem dwukrotnie w tej kadencji próbowaliśmy 
zorganizować rozgrywki kadrowe w celu włączenia większej liczby par do 
rywalizacji o reprezentację. Niestety z braku odpowiedniej liczby chętnych 
musieliśmy odwołać. Być może poziom par reprezentacyjnych jest tak wysoki, 
że brak jest chętnych do konfrontacji. Większa rywalizacja byłaby dodatkowym 
bodźcem do pracy w parach. 
 
Rozgrywki drużynowe. 
Oprócz uczestnictwa w mistrzostwach Europy/świata najważniejszym 
zadaniem każdego związku sportowego jest organizacja rozgrywek ligowych. 
Od kilku lat zawodnicy grają według tego samego regulaminu, który jest 
atrakcyjny pod względem sportowym (praktycznie nie ma meczów o 
przysłowiową pietruszkę), a jednocześnie daje stabilizację w organizowaniu i 
prowadzeniu drużyny. ZG prowadzi rozgrywki trzech lig centralnych w 
dziewięciu Centralnych Ośrodkach Brydżowych. Poza wyjątkowymi 
sytuacjami COB-y w pełni spełniały swoją funkcję zapewniając właściwy 
przebieg rozgrywkom ligowym. PZBS dysponuje własnym sprzętem, tj. stoły, 
maszyny do powielania kart, pierniczki, co zapewnia poziom rozgrywek 
porównywalny z mistrzostwami Europy/świata. Finał ekstraklasy ma zawsze 
uroczystą oprawę. Najlepszym drużynom wręczane są okazałe puchary, a 
zawodnikom medale. Rozgrywki ligowe transmitowane są na portalu BBO. 
 
Sprawozdanie sędziowskie 
Sprawy sędziowskie zawsze były jedną z wizytówek działalności ZG, ale 
ostatnia kadencja przyniosła niespodziewane efekty w awansie polskich 
sędziów w Europie i w świecie, co każe zaliczyć nasz związek do wiodących 
federacji w zakresie podnoszenia poziomu sędziowania. Na każdym zebraniu 
Komisji Sędziowskiej EBL czy WBF przy omawianiu spraw szkolenia sędziów 
Polska jest stawiana jako wzór. Na tę opinię wpływają przede wszystkim nasze 
coroczne kursokonferencje, a liczba szkolących się sędziów powoduje, że 
poziom sędziowania imprez centralnych (ligi, turnieje GP) jest na poziomie 
sędziowania mistrzostw Europy. 
Liczba uczestników w kursokonferencjach sędziowskich: 
2013 – 44, 
2014 – 55, 
2015 – 40, 
2016 – 38. 
Łączna liczba uczestników – 177. 
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Kursokonferencje Europejskiej Ligi Brydżowej: 
luty 2013, Bad Honnef, uczestniczyło 3 sędziów polskich 
luty 2016, Praga, uczestniczyło 7 sędziów polskich. 
W wyniku egzaminów oraz uczestnictwa polskich sędziów na mistrzostwach 
Europy i świata nastąpiły promocje i powołania: 
Sławomir Latała – sędzia główny Europejskiej Ligi Brydżowej, zastępca 
sędziego głównego Światowej Federacji Brydża, 
Jacek Marciniak – zastępca sędziego głównego Europejskiej Ligi Brydżowej, 
sędzia Światowej Federacji Brydża, 
Jakub Kasprzak – sędzia Europejskiej Ligi Brydżowej, 
Stanisław Mączka – wpisany na listę sędziów międzynarodowych Europejskiej 
Ligi Brydżowej, 
Marcin Wasłowicz – wpisany na listę sędziów międzynarodowych Europejskiej 
Ligi Brydżowej. 
 
Kapituła Odznaczeń 
W 2014 roku opracowano Nowe Zasady Przyznawania Odznaczeń PZBS oraz 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
 
Komisja Klasyfikacyjna 
W 2014roku przyjęto zmodyfikowany Regulamin Klasyfikacyjny. 
 
Komisja Organizacji Imprez i Cezara 
W 2015 roku opracowano zasady przyznawania rangi turniejom w JKS. 
 
Komisja Historyczna 

1. Redagowanie haseł o tematyce brydżowej w Wikipedii, 
2. Praca redakcyjna nad ALBUMEM 60 lat PZBS, 
3. Publikowanie na łamach Świata Brydża historii brydża światowego, 
4. Archiwizowanie dokumentów, fotografii i książek. 

 
Sprawy Prawne – Statut 
W związku z wejściem w życie Ustawy o Sporcie (2012) sprawy prawne 
zajmowały sporo dyskusji podczas posiedzeń zarządu. Poprzedni WZD 
powołało Komisję Statutową, która przystąpiła do opracowania nowego 
Statutu. Należy podkreślić dobrą współpracę Komisji Statutowej z ZG, który 
zatwierdził nową wersję Statutu. Statut miał być zatwierdzony na 
sprawozdawczym WZD w 2015. Niestety w chwili głosowania nad Statutem nie 
było wymaganego quorum. W sumie dobrze się stało, gdyż w lipcu 2015 weszła 
w życie nowelizacja Ustawy, które wprowadziła wiele zmian. Wprowadzenie 
zmian i uchwalenie nowego Statutu to z pewnością jedno z ważniejszych zadań 
dla Zarządu nowej kadencji. 
 
Pion prawny w mijającej kadencji na bieżąco zajmował się swoimi zadaniami 
wynikającymi z podziału obowiązków i kompetencji a także regulaminu prac 
Zarządu Głównego. W ramach tych obowiązków opiniował wszystkie umowy i 
porozumienia zawierane przez PZBS oraz opiniował od strony prawnej 
regulaminy związkowe. Współuczestniczył też w pracach komisji statutowej 
przy opracowaniu zmian w statucie PZBS. Nadzorował tok postępowania 
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rejestrowego w sprawach związanych z rejestracją zmian statutowych i zmian 
w składzie władz Związku. Na bieżąco udzielał wszelkiej pomocy i konsultacji 
WZBS-om w rozwiązywaniu  spraw prawnych i statutowych. Wydział 
Dyscypliny rozpatrywał wszystkie sprawy, które do niego wpłynęły zgodnie ze 
swoją kompetencją. Rozpatrzył wszystkie sprawy w I i II instancji, wydając 
stosowne orzeczenia. Na dzień dzisiejszy nie ma w wydziale żadnej 
nierozpoznanej sprawy.  Wydział Dyscypliny również na bieżąco udzielał 
pomocy i konsultacji komisjom dyscyplinarnym wielu WZBS-om. 
 
Najtrudniejszym wyzwaniem prawnym było bez wątpienia oskarżenie - przez 
norweskiego zawodnika Boye Brogelanda - pary Cezary Balicki – Adam 
Żmudziński o oszukiwanie podczas DME w Chorwacji w 2014. Oskarżenie 
pojawiło się w Internecie na dwa dni przed rozpoczęciem mistrzostw świata 
„Bermuda Bowl” w Chennai (2015). W wyniku oskarżenia Komisja 
Akredytacyjna WBF wycofała zaproszenie do udziału w mistrzostwach świata 
dla naszej pary. Sprawa była dokładna przedstawiana na łamach magazynu 
„Świat Brydża” (9-12/2015 i 1-3/2016) oraz w wywiadzie udzielonym 
miesięcznikowi „Brydż” (3/2016). Obecnie czekamy na wyniki prac Komisji 
śledczej EBL na podstawie, której prezydent EBL podejmie stosowne decyzje. 
 
Sprawy młodzieżowe 
Komisja organizacji Imprez Młodzieżowych pracowała w następującym 
składzie: 

1. Adrian Bakalarz - przewodniczący 
2. Krzysztof Ziewacz MP ( zastąpił Marcina Kuflowskiego) 
3. Lidka Wilczak LB 
4. Roland Lippik DS. 
5. Jan Sibilski WP 
6. Tomasz Kopka MA ( zastąpił Janusza Maliszewskiego_) 
7. Marcin Dobrowolski ZP ( dokooptowany w trakcie trwania kadencji) 
8. Norbert Krzystanek SW ( dokooptowany w trakcie trwania kadencji) 
9. Marcin Wasłowicz PM – sekretarz  

 
Osiągnięcia: 
1. Powołanie Komisji Organizacji Imprez Młodzieżowych, która jasno 

określiła plany działania na kolejne lat. 
2. Coroczne przygotowanie i publikowanie Konkursów Ofert na Organizację 

Imprez młodzieżowych (MPMSz, MPJ 19-20 i 21-25 i MPM). 
3. Poprawienie standardów lokalowych i wyżywieniowych na imprezach 

młodzieżowych rangi centralnej. 
4. Ujednolicenie regulaminu eliminacji do OOM i MMM. 
5. Ponowne przyłączenie młodzieży do Ogólnopolskiej Olimpiady Sportów 

Halowych (od tego roku, wcześniej Olimpiada Sportów Umysłowych). 
6. Umiędzynarodowienie krajowych Imprez Młodzieżowych (goście z Czech, 

Litwy, Łotwy, Niemiec, Szwecji, a w najbliższym czasie także z Chin, Danii 
i Bułgarii) 
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7. Bieżąca aktualizacja zakładki Młodzież na stronie w PZBS (zebranie 
wyników imprez młodzieżowych w kraju, od lat 90, uporządkowanie 
materiałów w szkole brydża jak i w reszcie artykułów). 

8. Stworzenie mapy ośrodków z aktualną bazą gdzie i kiedy można wysyłać 
młodzież na zajęcia brydżowe. 

9. Stworzenie ogólnopolskiego kalendarza młodzieżowego. 
10. Stworzenie ogólnopolskiej listy dyskusyjnej wśród trenerów, instruktorów 

i nauczycieli brydża sportowego, co usprawniło przepływ informacji. 
11. Obecność przedstawicieli Komisji na wszystkich większych imprezach 

młodzieżowych w kraju, często nawet na tych lokalnych. 
12. Reaktywacja Ogólnopolskiego Obozu Młodzieżowego (Nowa Kaletka, 

Stasikówka) 
13. Reaktywacja Kursu Instruktorskiego. 
14. Stworzenie kursokonferencji Trenerów i Instruktorów Brydża 

Młodzieżowego. 
15. Wprowadzenie spotkań dyskusyjnych na temat bieżących problemów 

brydża młodzieżowego w Polsce na każdych zawodach młodzieżowych 
rangi centralnej.  

16. Współpraca z Instytutem Sportu w sprawach bieżących związanych z 
brydżem młodzieżowym (zwiększenie punktów ministerialnych za czołowe 
miejsca w zawodach rangi centralnej). 

17. Usystematyzowanie i wprowadzenie w życiu trójstopniowego systemu 
centralnych rozgrywek kadrowych w kategoriach młodzieżowych. 

18. Reaktywowanie materiałów szkoleniowych PZBS (Wydano klika pdfów i 
dwie książki, trzecia w przygotowaniu). 

19. Mimo niżu demograficznego, dzięki wielu staraniom i zabiegom udało się 
utrzymać frekwencję na zawodach młodzieżowych na poziomie lat 
ubiegłych. 

20. Wprowadziliśmy dużo nowoczesnych narządzi brydżowych (wideo 
transmisje – Marcin Wasłowicz, programy do analizy rozdań – Michał 
Klichowicz, wirtualna baza do dyskusji z trenerem na temat rozegranych 
rozdań – Stanisław Mączka, internetowa baza rozdań szkoleniowo 
treningowych w trakcie powstawania – Adrian Bakalarz, Artur Wasiak i 
inni) 

21. Prężnie działająca na Facebooku strona KOIM, na której na bieżąco 
wrzucamy linki i informacje o bieżących wydarzeniach brydża młodzieżowe 
z kraju i zagranicy ( w tym galerie ze zdjęciami) 

W roku 2015 z inicjatywy kol. Małysy została podjęta próba podpisania nowego 
porozumienia MEN-PZBS o rekomendacji brydża do szkół. Niestety do 
podpisania już uzgodnionego przez strony tekstu nie doszło. Ale efektem kilku 
spotkań było przyjęcie "złotych juniorów U-15" przez Panią Minister, wspólna 
fotografia oraz bardzo przychylny nam komentarz na stronie internetowej 
MEN.  
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Brydż 60+ 
Program zaproponowany i prowadzony przez kol. Marka Małysę został 
zaakceptowany przez ZG i wystartował w marcu 2013 rok. W tym czasie udało 
się: 

1.  Stworzyć 150 ośrodków gdzie ludzie starsi mogą się nauczyć grać oraz 
potem uczestniczyć w regularnych rozgrywkach 

2. Ośrodki zostały wyposażone w sprzęt z funduszy sponsorów 
3. Dla celów programu wydane zostały dwa podręczniki 

"Elementarz brydża" oraz "Chcę grać w brydża lepiej" i przekazane - 
podobnie jak sprzęt - nieodpłatnie uczestnikom 

4.  PZBS podpisał umowę z UMK w Toruniu o współpracy w badaniach 
efektów programu oraz współpracy: 
− naukowej, prowadzący zajęcia otrzymali skrypt jak uczyć ludzi 

starszych 
− program został zaprezentowany w naszym Parlamencie  
− program posiada własną stronę internetową 

5. Udało się pozyskać pieniądze od sponsorów tj. Fundacji PZU, MPiPS 
oraz Fundacji Stefczyka. 

6. W Unii Europejskiej czeka na rozstrzygnięcie wniosek o dotację dla 
programu ( wynik w III kwartale2016) 

7. W uzgodnieniu pomiędzy PZBS-EBL program 60+ został 
zaprezentowany w 2015 r. w Tromso (dla członków Komitetu 
Wykonawczego EBL) oraz w 2016 r. w Rzymie podczas spotkania 
wszystkich federacji zrzeszonych w EBL 

8. Prezentacja programu miała miejsce także w Brukseli w marcu 2016  
9. Powstało konsorcjum EBL/Alzheimer-Europe/UMK, które wspólnie 

wystąpi do UE o dofinansowanie tak samego programu jak i badań 
naukowych jego efektów 

 
W wyniku działalność programu „Brydż 60+” PZBS pozyskał 243 nowo 
zarejestrowanych zawodników: 
 
Podsumowanie: 
W roku 2016 PZBS: 
1. Posiada stabilną sytuację finansową. Nie ma długów i zawsze realizuje 

swoje zobowiązania finansowe. 
2. Organizuje centralne rozgrywki ligowe (3 szczeble) plus ligi wojewódzkie 

oraz Mistrzostwa Polski par we wszystkich konkurencjach  
3. Reprezentacje Polski biorą udział we wszystkich rozgrywkach, w których 

mają prawo uczestniczyć. Wszystkie koszty wysyłania reprezentacji na 
ME/ś pokrywa PZBS. 

4. Zwraca koszty zawodnikom, którzy zdobyli medal na otwartych 
mistrzostwach Europy/świata 

5. Wydaje profesjonalnie magazyn „Świat Brydża” (4x100 stron), prowadzi 
aktywnie stronie internetową oraz posiada – znakomicie funkcjonującą 
– centralną bazę zawodników „CEZAR”. 

6. Osiąga znakomite wyniki w promocji i rozwoju brydża wśród młodzieży 
7. Uruchomił program popularyzacji brydża wśród osób starszych 
8. Umożliwia regularne rozgrywki w Internecie 
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9. W ostatnich kilku latach polskie reprezentacje osiągnęły znakomite 
wyniki sportowe. 

 
W jednoznacznej opinii działaczy i zawodników z wielu krajów Polski 
Związek Brydża Sportowego jest już od lat uważany za jedną z najlepiej 
działających federacji brydżowych na świecie. 
 
(Sprawozdanie zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 12 
kwietnia 2016.) 
Radosław Kiełbasiński – Prezes PZBS 


