
 
 

Szczegółowy opis przebiegu 
Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Polskiego Związku Brydża Sportowego  

Niniejszy dokument nie jest Protokołem WZD. Niniejszy dokument stanowi szczegółowy opis przebiegu 

WZD i zawiera znaczniki czasowe odsyłające do określonych miejsc materiału wideo. 

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

nium Plaza w Warszawie. 

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

uprawnionym delegatom. 

[00:16:40] Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu PZBS kol. Witold Stachnik, witając delegatów, człon-

ków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych gości. W krótkiej prezentacji uhonorował brydży-

stów zmarłych w minionym roku. 

[00:23:26] 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. 

Przewodniczący przystąpił do realizacji obowiązków. 

[00:24:35] Przewodniczący zaproponował jako Zastępcę Przewodniczącego kol. Olecha Bestrzyńskiego. 

Wybór odbył się w głosowaniu jawnym. Delegaci jednomyślnie głosowali za. 

[00:25:21] Przewodniczący zaproponował jako Protokolanta kol. Michała Klichowicza. Wybór odbył się 

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

[00:25:48] Zgromadzenie przyjęło proponowany porządek obrad jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.  

[00:26:19] Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, proponowany przez Zarząd 

PZBS Regulamin Zgromadzenia. 

[00:26:51] Zgromadzenie wybrało trzyosobową Komisję Mandatową, w składzie: kol. Maria Tomczew-

ska, kol. Sandra Różańska, kol. Jacek Sikora. Nie zgłoszono innych kandydatów. Skład Komisji głoso-

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

[00:28:40] Zgromadzenie wybrało trzyosobową Komisję Uchwał i Wniosków, w składzie: kol. Michał 

Moryson, kol. Michał Klichowicz, kol. Marek Pietraszek. Nie zgłoszono innych kandydatów. Skład Ko-

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

[00:30:15] Następnie Prezes Zarządu PZBS przedstawił sprawozdanie z działalności PZBS w roku 2017 

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

[00:31:40] Prezes Zarządu PZBS wytłumaczył zwłokę w przesłaniu materiałów – sprawozdanie finan-

sowe wpłynęło z biura rachunkowego 31.05, a opinia rewidenta wpłynęła dopiero 11.06. 

[00:32:20] Prezes Zarządu pochwalił się sukcesami sportowymi polskich zawodników na zawodach 

międzynarodowych. 
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[00:34:58] Poruszył sytuację Reprezentacji Polski Open na Drużynowe Mistrzostwa Europy w Osten-

dzie. Prezes Zarządu PZBS wytłumaczył sytuację dezinformacją co do udziału pary Kalita-Nowosadzki 

w zawodach. 

[00:41:00] Prezes Zarządu PZBS zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2017. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu poruszało kwestie: 

a. rozgrywek centralnych oraz kwestii regulaminów rozgrywek centralnych; 

b. brydża młodzieżowego; 

c. spraw sędziowskich; 

d. sprawy dyscyplinarnych; 

e. wzrostu liczby zrzeszonych; 

f. programu Brydż 60+; 

g. marketingu. 

[01:10:48] Podsumowanie sprawozdania wskazywało pola do poprawy jakości działania w przyszłości: 

a. wynagrodzenia trenerów; 

b. działania Biura Związku; 

c. wakatów na istotnych dla działania Zarządu stanowiskach; 

d. przyrostu liczby zrzeszonych; 

e. spraw dyscyplinarnych; 

f. redagowania regulaminów. 

[01:17:41] Prezes Zarządu PZBS ustosunkował się do zaleceń Komisji Rewizyjnej i przedstawił plany 

Zarządu na przyszłość. 

[01:33:20] Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował uzupełnienie sprawozdania z działalności 

sprawozdaniem Rzecznika Dyscyplinarnego z wdrożenia nowego Regulaminu Dyscyplinarnego. Zgro-

madzenie przyjęło wniosek jednomyślnie. 

[01:34:08] Kol. Marcin Wasłowicz przedstawił sprawozdanie z wdrożenia nowego Regulaminu Dyscy-

plinarnego oraz ze swojego pierwszego roku działalności na stanowisku Rzecznika Dyscyplinarnego. 

[01:50:10] Marek Pietraszek poprosił o publikację materiałów przedstawionych przez Rzecznika Dyscy-

plinarnego w swoim wystąpieniu. 

[01:51:05] Przewodniczący Zgromadzenia zarządził 10-minutową przerwę. 

[02:06:01] Po wznowieniu obrad głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Molenda i 

przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

[02:30:53] Rozpoczęto dyskusję. Głos zabrał Prezes Zarządu. Wyjaśnił okoliczności sporządzania i po-

prawiania sprawozdania finansowego. 

[02:36:19] Zbigniew Frank zwrócił uwagę na powagę uchybienia w postaci braku kart czasu pracy 

w Biurze PZBS, wskazanego przez Komisję Rewizyjną. 

[02:37:44] Głos zabrał Janusz Kalida, poruszył tematy: 

a. zobowiązania się do rozdzielenia funkcji Prezesa Związku i Dyrektora Biura; 

b. braku selekcjonera Reprezentacji Polski Open; 

c. wzajemne relacje między parami Reprezentacji Polski Open i roli Związku w wyznacze-

niu składu całej reprezentacji; 

d. narzutu finansowego PZBS na imprezy organizowane lokalnie. 
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[02:43:00] Prezes Zarządu odniósł się do pytań i zarzutów: 

a. Decyzja w sprawie rozdzielenia funkcji Prezesa Zarządu i Dyrektora Biura zostanie pod-

jęta w ciągu 2-3 miesięcy. 

b. Wynik na poprzednich Drużynowych Mistrzostwach Europy w Budapeszcie pokazuje 

mniejszy związek między obecnością selekcjonera reprezentacji a wynikiem. Relacja 

między reprezentantami a Związkiem jest luźna, skład reprezentacji określa kadra, 

a rola selekcjonera w związku z tym maleje. 

c. Relacje między Związkiem a parami zawodowymi są trudne. Wybrano silną reprezen-

tację, Związkowi groziło, że mogła nie pojechać na zawody w całości, a wtedy PZBS 

znalazłby się w podobnym położeniu. 

d. Rozliczenia finansowe turniejów koordynowanych centralnie między wojewódzkimi 

związkami a PZBS opierają się o transparentność kosztu organizacji takich zawodów. 

Cały czas jest więcej chętnych niż terminów w kalendarzu cyklów Grand Prix Polski, 

więc organizator ma prawo zdecydować się na niewłączanie turnieju do cyklu, 

ale marka GPP przyciąga sponsorów. W całej Polsce gracze lokalni nie biorą udziału 

w turniejach większych niż lokalne, jest to problem powszechny. 

[02:50:21] Głos zabrał kol. Andrzej Zaleski: 

a. Zwrócił uwagę na obecność na dużych kongresach graczy, którzy nie uczestniczą regu-

larnie nawet w lokalnych turniejach. 

b. Zaznaczył, że reprezentowanie kraju to zaszczyt i obowiązek, a Związek powinien zająć 

bardziej stanowcze w sprawie składu reprezentacji. 

[02:54:01] Głos zabrał kol. Piotr Żak: 

a. Poprosił o sprecyzowanie informacji o wpływach PZBS ze środków publicznych i umów 

sponsorskich oraz o umorzeniu części należności do Światowej Federacji Brydża. 

b. Zwrócił uwagę na nadmiar regulacji, zaproponował uproszczenie regulaminu rozgry-

wek kadrowych i pozostawienie ich w gestii selekcjonera. 

c. Wskazał konieczność uporządkowania współpracy PZBS z zawodnikami, będącymi jed-

nocześnie sponsorami związku. 

d. Zaznaczył konieczność dostosowania regulaminu dyscyplinarnego tak, by umożliwiał 

natychmiastową relację lokalnych organów. 

e. Niezbędne jest myślenie o przyszłości, w tym przełożenie medali w kategoriach junior-

skich na sukcesy w kategorii open i uniknięcie odpływu czołowych zawodników do za-

granicznych federacji. 

[03:04:42] Prezes odpowiedział na pytania i zarzuty: 

a. Związek nie ma wpływu na to, czy zawodowcy będą grać w reprezentacji Polski czy in-

nej reprezentacji. Starzenie się związku jest procesem nieuniknionym, obecnym na ca-

łym świecie. 

b. Regulamin Dyscyplinarny pozwala sądom koleżeńskim i Prezydium PZBS na szybkie 

działania w postaci tymczasowego zawieszenia. 

c. Dotacje z ministerstwa pozostają od lat na tym samym poziomie, z wyjątkiem rozliczeń 

dotyczących World Bridge Games. Jest szansa na zwiększenie dotacji w bieżącym roku. 

Negocjacjami w sprawie umorzenia długu u Światowej Federacji Brydża kierował Igor 

Chalupec. 

d. Nie zmienimy tego, co się stało z reprezentacją open na DME, nawet mimo problemów 

awans był osiągalny. 
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e. Nadanie nieograniczonych uprawnień selekcjonerowi kadry to zupełnie różny od przy-

jętego model rozgrywek kadrowych. Oba modele mają przeciwników i zwolenników, 

a przy opracowaniu regulaminu brano pod uwagę opinie zawodników. 

f. Gdyby PZBS miał usprawiedliwienie nieobecności pary Kalita-Nowosadzki, powołanie 

zastępstwa po zgłoszeniu składu było możliwe. 

[03:14:07] Kol. Tadeusz Biernat zwrócił uwagę na nadmierną obszerność Regulaminu Dyscyplinarnego 

i nieprzydatność tego dokumentu do stosowania na szczeblu lokalnym. 

[03:15:20] Kol. Marcin Wasłowicz odpowiedział na zarzut niezrozumieniem trudności stosowania Re-

gulaminu Dyscyplinarnego. Przyznał, że jest to długi dokument, ale jednocześnie jest on łatwy w sto-

sowaniu. Obszerność dokumentu wynika z konieczności zabezpieczenia przed konsekwencjami praw-

nymi niestosowania odpowiednich procedur. 

[03:19:06] Prezes Zarządu zaznaczył, że regulamin został dostosowany do Kodeksu Dobrego Zarządza-

nia Związkami Sportowymi, który jest jeszcze obszerniejszym dokumentem, wymuszającym odpowied-

nie procedury dyscyplinarne. 

[03:20:07] Głos zabrał kol. Piotr Dybicz: 

a. Zwrócił uwagę na brak związku propozycji celu wyznaczonego dla Dyrektora Biura 

przez Komisję Rewizyjną (przyrost liczby zrzeszonych o 5%) z kompetencjami Dyrek-

tora Biura. 

b. Stwierdził potrzebę działania selekcjonera i koordynatora procesu szkoleniowego, 

również do celów przygotowania zaplecza i rozwoju juniorów – na przykład poprzez 

włączanie w proces szkolenia reprezentacji open czołówki zawodników kategorii ju-

niorskich. 

c. W odniesieniu do zarzutu wyjazdu „w nagrodę” drugiego opiekuna reprezentacji ju-

niorek na mistrzostwa świata do Chin zaznaczył nieścisłość tego sformułowania. Wspo-

mniał o konieczności położenia nacisku na odpowiedni dobór przyszłych opiekunów, 

a większa liczebność ekipy zwiększa szanse na wyszkolenie dobrych trenerów w przy-

szłości. 

d. Zainteresował się kwestią umożliwienia klubom przystąpienia bezpośrednio do grona 

członków PZBS. 

e. Poprosił Prezesa Zarządu o ocenę kontrowersyjnego projektu organizacji turnieju cyklu 

Grand Prix Polski poza granicami kraju. 

f. Zwrócił uwagę na utratę środków finansowych przez niektóre kluby, spowodowaną 

zmianą konstrukcji klas sportowych. Zgłosił chęć dyskusji zmian celem uniknięcia przy-

szłych strat finansowych. 

[03:25:40] Prezes Zarządu: 

a. Zmiany w konstrukcji klas sportowych są w przygotowaniu, ich wprowadzenie nie sta-

nowi problemu. 

b. Obecny Zarząd zadbał o zaprzestanie wysyłania na imprezy międzynarodowe osób nie-

przydatnych wystawianym reprezentacjom. Powszechną opinią jest, że w sytuacjach 

kryzysowych podczas wyjazdów na imprezy odpowiednio wyszkolone dodatkowe 

osoby są niezbędne. 

c. Opinie o turnieju GPP w Wilnie są podzielone. Zaznacza się dobrą obsadę zawodów, 

wysokie nagrody, natomiast podkreśla nietypowość rozgrywania turnieju poza grani-

cami kraju. Prestiż imprezy pasuje do cyklu GPPP, a zaangażowani organizatorzy współ-

pracują z PZBS od dawna i turniej był polski w charakterze. 
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[03:30:30] Kol. Stanisław Gołębiowski przedstawił uwagi do sytuacji w zawodach młodzieżowych: 

a. W najmłodszych kategoriach we współzawodnictwie bierze udział jedynie 8 woje-

wództw, a ze strony pozostałych brakuje jakichkolwiek sygnałów w sprawie poprawy 

sytuacji.  

b. Likwidacja gimnazjów wymusza zmiany systemu szkolenia początkujących zawodni-

ków. 

c. Na etapie zakończenia szkoły i przejścia młodzieży na studia nie ma się kto zająć za-

wodnikami, którzy do tej pory jako licealiści byli pod opieką trenerów. Nie udaje się 

wykorzystać wszystkich punktów ministerialnych. 

d. Uczestnictwo w zajęciach akademickich nie przekłada się na frekwencję na zawodach 

akademickich. Frekwencja na zawodach akademickich nie przekłada się na zrzeszenie 

w PZBS. 

e. Propozycją dania szansy młodym zawodnikom jest obniżenie składki zawodniczej. 

Jest to szansa również dla trenerów i działaczy – na łatwiejsze pozyskanie środków pu-

blicznych. 

[03:38:00] Prezes Zarządu odniósł się do kwestii przyjęcia klubu jako członka PZBS. Zarząd PZBS zainte-

resowany jest współpracą, pod warunkiem, że kluby takie będą wspierać PZBS i z jakichś przyczyn ak-

tualnie nie są w stanie tego robić w istniejących strukturach wojewódzkich. 

[03:40:00] Głos zabrał kol. Marek Pietraszek: 

a. Powtórzył propozycję Rady Związku: odgórnego zwolnienia z opłat w turniejach człon-

ków honorowych PZBS. 

b. Docenił pozytywny efekt rozgrywek kadrowych na bezpośrednie zaplecze reprezenta-

cji, ale zaznaczył, że zapisy regulaminowe zdominowały zdrowy rozsądek, a w procesie 

zabrakło selekcjonera z odpowiednim zakresem obowiązków, ale i wynagrodzeniem. 

c. Zaznaczył konieczność dostosowania organizacji pracy Biura PZBS i Zarządu do obec-

nych realiów. 

[03:43:05] Przewodnicząca Rady Zawodniczej kol. Ewa Miszewska odniosła się do wypowiedzi przed-

mówców. Zwróciła uwagę na położenie nacisku na interesy juniorów, seniorów i zawodowców, pod-

czas gdy w PZBS zrzeszona jest znaczna większość zawodników nienależących do tych grup. Model se-

lekcjonerski nie aktywizuje zaplecza reprezentacji i zawodników open spoza grupy zawodowców, a to 

oni stanowią główne źródło finansowania związku. 

[03:45:15] Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odłożenie kontynuacji dyskusji i przejście 

do przewidzianych porządkiem obrad głosowań. 

[03:46:15] Głos zabrała kol. Sandra Różańska, przewodnicząca Komisji Mandatowej. Poinformowała, 

że Komisja Mandatowa po przeliczeniu obecnych na sali stwierdziła obecność 35 delegatów.  Przewod-

niczący stwierdził obecność kworum w postaci obecności ponad połowy liczby wszystkich delegatów. 

[03:47:57] Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania 

z działalności Zarządu oraz nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego PZBS. 

W głosowaniu jawnym nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Zarządu: 1 delegat był przeciw, 

2 delegatów wstrzymało się od głosu, pozostali byli za. 

W głosowaniu jawnym sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone jednomyślnie. 

[03:49:17] Przewodniczący Zgromadzenia poinformował o złożonym przez Prezesa Zarządu, w trakcie 

przedstawiania sprawozdania z działalności Zarządu, wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu wotum 
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zaufania. Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Prezesa Zarządu o określenie konsekwencji nieudzie-

lenia wotum zaufania. 

[03:49:52] Prezes Zarządu zobowiązał się do natychmiastowego złożenia rezygnacji ze stanowiska Pre-

zesa Zarządu w przypadku nieudzielenia przez Zgromadzenie wotum zaufania. 

[03:50:27] Przewodniczący Zgromadzenia złożył na prośbę Prezesa Zarządu wniosek o przeprowadze-

nie 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. 

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

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

[03:56:04] Kol. Rudolf Borusiewicz przedstawił ideę organizowanego w porozumieniu z samorządami 

lokalnymi Brydżowego Festiwalu „100-lecie Niepodległości”. 

[04:04:20] 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. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził podjęcie uchwały. 

[04:05:29] Przewodniczący ogłosił przejście do kolejnego punktu porządku obrad, obejmującego uzu-

pełnienie składu Zarządu PZBS. 

[04:05:35] 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 formal-

nych, oraz miałby do składu wejść kol. Marcin Wasłowicz. Prezes Zarządu wskazał na okoliczności, które 

za tym przemawiają, a delegaci zaaprobowali argumentację Prezesa. 

Prezes Zarządu zgłosił wniosek o uchwalenie rozszerzenia liczebności Zarządu Polskiego Związku Bry-

dża Sportowego do 14 osób. Przewodniczący Zgromadzenia otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie 

innych wniosków w rozpatrywanej sprawie. 

[04:07:45] Kol. Grzegorz Kaleta zadał pytanie o problematyczność rozstrzygania wyników głosowań 

w Zarządzie PZBS w przypadku parzystej liczby członków Zarządu. 

Prezes Zarządu zapewnił o braku takich problemów, zwracając uwagę, że już w obecnym Zarządzie ma 

to miejsce, gdyż nie wszyscy członkowie Zarządu biorą udział we wszystkich głosowaniach. 

[04:08:28] Kol. Marek Wawrzyniak poddał w wątpliwość możliwość uchwalenia przez Zgromadzenie 

zmiany liczebności Zarządu. 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, w prze-

ciwieństwie do nadzwyczajnego, jest upoważnione do podejmowania wszelkich decyzji leżących w jego 

kompetencjach. 

[04:11:29] Kol. Maria Tomczewska poprosiła o przybliżenie przyczyn, dla których kol. Stanisław Gołę-

biowski utracił mandat członka Zarządu PZBS i spytała, czy przyczyny te ustały. 

Prezes Zarządu poinformował o okolicznościach automatycznej utraty mandatu przez kol. Stanisława 

Gołębiowskiego w wyniku niezłożenia na czas odpowiedniego oświadczenia lustracyjnego i o napra-

wieniu uchybień formalnych. 
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[04:12:43] Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kol. Jarosław Molenda wskazał zapis Statutu PZBS mó-

wiący o określaniu liczbę członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZBS przez sprawozdawczo-wyborcze 

Walne Zgromadzenie Delegatów. 

[04:13:40] Przewodniczący Zgromadzenia przytoczył opinię prawną, zasięgniętą u kancelarii współpra-

cującej przy tworzeniu statutu PZBS, mówiącą o możliwości zmiany liczby członków Zarządu również 

przez zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, pod warunkiem uzasadnienia skonkretyzowanym 

okolicznościami oraz nieprzekraczania liczebności minimalnej i maksymalnej określonej w Statucie 

PZBS. 

Prezes Zarządu poinformował o szczegółach konsultacji prawnej, zaznaczając, że decyzja o zmianie li-

czebności Zarządu może zostać podjęta przez Zgromadzenie pod warunkiem istnienia kworum. 

[04:16:37] 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. Przewod-

niczący stwierdził podjęcie uchwały. 

[04:23:32] 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 gło-

sowanie w trybie tajnym. Poinformował o procedurze głosowania w przypadku tej samej liczby kandy-

datów 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. 

[04:25:31] Kol. Marcin Wasłowicz przedstawił propozycje zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym: 

uproszczenie niektórych zapisów i naprawienie problematycznych zapisów. Zaproponował głosowanie 

en bloc nad kompletem poprawek. 

[04:37:40] Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, en bloc, nad uchwałą o wpro-

wadzeniu poprawek do Regulaminu Dyscyplinarnego. 

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

[04:39:11] 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. 

[04:40:20] Kol. Janusz Kalida zgłosił wątpliwości co do poprawnego przeliczenia obecnych na sali dele-

gatów oraz poprawności obliczenia wyników głosowania.  

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził odczytanie listy obecności, potwierdzając obecność na sali 

36 delegatów. 

[04:43:20] Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził przyjęcie uchwały w sprawie powołania członków 

Zarządu PZBS. 

[04:44:09] Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przerwę obiadową. 
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[05:11:27] 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. 

[05:16:45] Przewodniczący Zgromadzenia wznowił dyskusję nad kwestiami poruszanymi w sprawozda-

niach Zarządu i zaprosił do zgłaszania wolnych wniosków. 

[05:17:17] Przewodniczący Zgromadzenia poinformował o rezygnacji z pełnionej funkcji członka Komi-

sji Rewizyjnej, kol. Tomasza Winciorka i o możliwości uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej 

przez Zgromadzenie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował o dostarczeniu w najbliższym 

czasie pisemnej wersji rezygnacji. 

[05:18:26] Kol. Marek Pietraszek i kol. Michał Zimniewicz zabrali głos w poruszonej wcześniej sprawie 

długu egzekwowanego przez Zarząd PZBS od Witolda Wąsaka. Kol. Zimniewicz zaproponował niepo-

dejmowanie przez Zgromadzenie decyzji w sprawie umorzenia długu, uzasadniając takie zdanie bra-

kiem wystarczających informacji, które może zgromadzić Zarząd. Wskazał również korzystniejsze finan-

sowo dla PZBS sposoby rozwiązania problemu, jak nowe możliwości egzekucji długu lub możliwość jego 

sprzedaży. 

[05:21:39] Kol. Grzegorz Kaleta zwrócił uwagę na nietypowy układ kalendarzy Grand Prix Polski – finały 

cyklów odbywają się w nietypowym terminie, długo po zakończeniu sezonu w cyklu jesień-wiosna. 

[05:22:25] Prezes Zarządu wskazał na napięty jednolity kalendarz sportowy i korzystne terminy gru-

dniowe dla finałów cyklów, jako na argument za powrotem do cyklu wiosna-jesień, ale jednocześnie 

cykl jesień-wiosna poprawił frekwencję na turniejach jesiennych. Wyraził chęć wstrzymania się z decy-

zją do czasu sprawdzenia pomysłu łączonych terminów Grand Prix Polski. Pomysł organizacji turniejów 

łączonych, parowo-teamowych, zostanie natomiast prawdopodobnie porzucony. 

[05:25:12] Głos zabrał kol. Piotr Żak: 

a. Zwrócił uwagę na dominację turniejów na maksy i niedocenienie gry meczowej w cy-

klach Grand Prix Polski. 

b. Wyraził negatywną opinię o podziale składki zawodniczej między WZBSy a PZBS, zwra-

cając uwagę na liczbę zawodników grających w ligach centralnych, wiążąc sytuację fi-

nansową wojewódzkich związków z nieopłacalną organizacją ogólnopolskich kongre-

sów. 

Kol. Marcin Wasłowicz na ręce Prezesa i Przewodniczącego złożył rezygnację z mandatu delegata 

na Walne Zgromadzenie Delegatów. 

[05:32:40] Kol. Marcin Pędziński odniósł się do kwestii cyklów Grand Prix Polski. Zgodnie z ankietami 

dotyczącymi cyklów Grand Prix Polski, uczestnicy chcą zmniejszenia liczby terminów. Frekwencja 

na turniejach Grand Prix Polski Teamów zwiększa się, a Zarząd niechętnym organizatorom pozwala 

na organizowanie turniejów parowo-teamowych. Zwrócił uwagę na wsparcie przez Zarząd frekwencji 

na niektórych weekendowych kongresach np. poprzez organizację otwartych turniejów eliminacyjnych 

do Mistrzostw Polski Par czy turniejów rangi mistrzostw Polski. 

[05:38:16] Kol. Michał Klichowicz zwrócił uwagę, że wymuszanie na organizatorach nieopłacalnych 

dla nich turniejów teamów nie jest realizacją celu promowania gry meczowej. 

[05:42:20] Kol. Janusz Kalida zaznaczył, że bez sponsorów nie ma możliwości rentownej organizacji 

turniejów. Zgodził się z proponowanym przez Prezesa Zarządu podejściem „nie chcesz – nie organizuj”, 

ale zwrócił uwagę, że nie takie podejście jest celem działania lokalnych organizatorów. Konsultacje 
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w sprawie formy rozgrywek organizowanych przez PZBS powinny uwzględniać przede wszystkim dele-

gatów, którzy najczęściej są lokalnymi organizatorami, a nie tylko osoby pozostające poza procesem 

organizacji turniejów. 

[05:46:00] Prezes Zarządu poprosił delegatów o wskazanie obszarów budżetu PZBS, w których można 

zaoszczędzić środki finansowe tak, by pozostawić więcej pieniędzy związkom wojewódzkim. 

[05:47:17] Kol. Piotr Żak ustosunkował się do pytania, wskazując konieczność zabiegania o dotacje 

i umowy sponsorskie zamiast szukania oszczędności. 

[05:48:55] Prezes Zarządu zaznaczył, że Zarząd PZBS nie zwiększył w trakcie trwania kadencji części 

składek zawodniczych odprowadzanych przez WZBS do PZBS, a także wskazał sprzedaż WZBSom dofi-

nansowanego sprzętu po korzystnych cenach, jako formę wsparcia finansowego wojewódzkich związ-

ków. 

[05:52:10] Prezes Zarządu oraz kol. Janusz Kalida poruszyli kwestię metod pozyskiwania środków 

od sponsorów oraz możliwości wsparcia lokalnych zawodników na przykład przez zwolnienie z odpisów 

juniorów, bez obciążania budżetu organizatora. 

[05:57:05] Kol. Adrian Bakalarz zaznaczył, że od młodzieży szkolnej nie pobiera się odpisów na fundusz 

brydża młodzieżowego. 

[05:58:15] Kol. Jarosław Molenda wskazał, że jednym z kryteriów PZBS w konkursach na organizację 

turniejów cyklów Grand Prix Polski jest kwota nagród, która już obciąża budżet organizatora. Po doda-

niu do tego odpisów na klasyfikację długofalową Grand Prix Polski Teamów i odpisów za punkty klasy-

fikacyjne, turnieje przestają się bilansować. 

[06:03:15] Kol. Stanisław Gołębiowski zwrócił uwagę, że warunkiem starania się o środki publiczne jest 

niezarabianie na imprezach, które są celem takich dotacji. W efekcie odpisy do PZBS nie wpływają 

na rentowność turniejów dofinansowanych z pieniędzy publicznych, bo nie mogą one generować zy-

sku. 

[06:04:40] Kol. Piotr Dybicz wyraził opinię o drugorzędności problemów odpisów od turniejów. Zwrócił 

uwagę przede wszystkim na podział składek zawodniczych i opłat startowych dla drużyn zgłaszanych 

do Drużynowych Mistrzostw Polski. 

[06:06:25] Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował o wpłynięciu rezygnacji kol. Tomasza 

Winciorka z Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatur do wyborów uzupełniających skład 

Komisji Rewizyjnej. 

[06:07:04] Kol. Olech Bestrzyński zgłosił i zarekomendował Zgromadzeniu kandydaturę kol. Witalisa 

Talara. 

[06:08:30] Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne. Komisja Skrutacyjna wydała 15 

kart do głosowania i przystąpiła do obliczenia wyników. 

[06:11:12] Kol. Małgorzata Maruszkin zarekomendowała lokalnym działaczom udostępnienie chętnym 

mapy miejsc do gry w brydża w ramach promocji sportu wśród amatorów. 
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[06:13:38] Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków złożył sprawozdanie z prac komisji. Poinformo-

wał o: 

a. wniosku Komisji Rewizyjnej o odstąpienie od formalnego przegłosowania celów wy-

znaczonych 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 bę-

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

d. rekomendacji Zarządowi przeprowadzenia konsultacji liczebności cyklów Grand Prix 

Polski z delegatami. 

[06:16:50] Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania w sprawie uzupełnienia składu Komisji 

Rewizyjnej. Oddano 13 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Przewodniczący Zgromadze-

nia stwierdził przyjęcie uchwały. 

[06:17:11] Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził wyczerpanie porządku obrad, podziękował dele-

gatom, Zarządowi i zaproszonym gościom za przybycie, a następnie zakończył obrady Zgromadzenia. 
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Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS przyjęło 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. 

  



 
 

Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS przyjęło następujące poprawki 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 zapobie-

gawcze 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 za-

chowania się obwinionego, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, 

rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, właściwości i warunki osobiste obwinio-

nego, 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 przepro-

wadzonej mediacji pomiędzy ewentualnym pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomię-

dzy 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 przekro-

czenie 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 niety-

powych 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 Pre-

zydium 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 wątpliwo-

ści, Rzecznik Dyscyplinarny może, zamiast wniosku o ukaranie, złożyć wniosek o wydanie na po-

siedzeniu orzeczenia o winie i wymierzenie uzgodnionych z obwinionym kar. Obwiniony  dobro-

wolnie 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, przedsta-

wiając 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 postępo-

wania dyscyplinarnego, kieruje sprawę do właściwego organu dyscyplinarnego i zawiadamia o 

tym wnioskodawcę. Organ dyscyplinarny, do którego skierowano sprawę w ten sposób, rozpo-

znaje 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 rozstrzy-

gnięciu. 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 for-

malne, 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 termi-

nie. 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. 

 


