
Sprawozdanie z działalności ZG w roku 2013 
 

1. Sprawy organizacyjne 

Rok 2013 był pierwszym rokiem obowiązywania nowej ustawy o sporcie. Zgodnie z zapisami tej 
Ustawy wszystkie związki sportowe zostały zobowiązane do zorganizowania WZD w celu 
rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz działalności organizacyjnej za poprzedni rok. 
Problem w tym, iż praktycznie wszystkie związki sportowe miały w roku 2012 swoje zjazdy 
sprawozdawczo–wyborcze, gdzie spora cześć roku 2012 była omówiona w sprawozdaniach 
zarządów. W związku na początku roku pojawiła się opinia, iż takim razie WZD w 2013 nie trzeba 
organizować.  Jednak późniejsza opinia MSiT nie pozostawiła wątpliwości, iż WZD za rok 2012 
należy przeprowadzić.  

Ponieważ był to pierwszy taki WZD pojawiło się wiele pytań i wątpliwości. Poczynając od 
najprostszych, np. co to znaczy, iż WZD ma „rozpatrzyć” sprawozdanie, po ustalenie kto ma być 
delegatem na taki WZD.  

Dyskusje na zebraniach ZG okazały się bardzo burzliwe w kwestiach prawnych. Okazało się, iż 
mamy w gronie członków ZG wielu wybitnych prawników, którzy co prawda nigdy prawa nie 
studiowali, ale swoje opinie prezentowali z takim przekonaniem jakby posiadali co najmniej 
doktorat.  Aby uniknąć problemów ZG postanowił zasięgnąć opinii prawnych zewnętrznych. 
Otrzymaliśmy ich kilka, w tym min. z prywatnej kancelarii prawnej, jak i z Biura Analiz Sejmowych. 
Problem w tym, iż te opinie w wielu miejscach były ze sobą sprzeczne.  

Ostatecznie ZG postanowił pójść drogą wytyczoną przez Polski Związek Szachowy, który – jako 
jeden z pierwszych – przeprowadził całą procedurę WZD.  

Ostatecznie nasz doroczny WZD odbył się 26 października i zatwierdził wszystkie wymagane 
ustawą dokumenty. 

W roku 2013 ZG odbył 5 posiedzeń. Frekwencja na zebraniach była dobra.  Niestety większość 
czasu na zebraniach zjadały „akademickie” dyskusje prawne, które nic nie wnosiły do bieżącej 
pracy związku. Dyskusje prawne trwały do samego WZD. Ważnym momentem przed WZD było 
uzyskanie wpisu do KRS-u nowego Statutu jak i nowych władz wybranych w roku 2012, co 
zapewniło ustabilizowanie sytuacji prawnej. ZG mógł się skupić na działalności brydżowej. 

W roku 2013 z pracy w ZG zrezygnowali kol.kol. Witold Stachnik, Tomasz Urbański i Maciej 
Czajkowski.  Zgodnie z obowiązującym Statutem ZG powołał w swoje szeregi kol. Marka Żakowicza. 
Tym samym, na koniec 2013 ZG liczył 13 członków. 

2. Sprawy finansowe 

W 2013 r. sytuacja finansowa związku była bardzo trudna. Spowodowane to zostało kolejnym 
cięciem środków przekazywanych przez MSiT jak i olbrzymim sukcesem polskiego brydża. Awans 
do Drużynowych Mistrzostw Świata na Bali uzyskały wszystkie trzy nasze reprezentacje. 



Dzięki bardzo dobrej pracy wiceprezesa ds. finansowych (gratulacje i podziękowania dla kol. 
Rudolfa Borusiewicza) ZG cały czas kontrolował wydatki i na bieżąco mógł korygować przyjęty 
wcześniej budżet. Dzięki temu udało się zamknąć rok 2013 praktycznie na „break-even”, co należy 
uznać za duży sukces. 

Ważnym wydarzeniem roku 2013 było podpisanie umowy z firmą „Budimex S.A.”  jako partnerem 
strategicznym na lata 2014/15. Nadal też obowiązuje umowa z firmą „Ruch” S.A.” 

2.1 Sprawy finansowe (imprezy międzynarodowe) 

Ważnym wydarzeniem roku 2013 była organizacja w Polsce Drużynowych Mistrzostw Europy 
Juniorów we Wrocławiu, których organizacja została bardzo wysoko oceniona zarówno przez 
uczestników jak i władze EBL. Główna w tym zasługa wiceprezesa Stanisława Gołębiowskiego, 
który - dla organizacji DMEJ – pozyskał wsparcie finansowe od władz miejskich Wrocławia, 
wojewódzkich jak i wielu lokalnych sponsorów. Dzięki temu koszty, które poniósł PZBS były 
niewielkie i w zasadzie dotyczyły pobytu polskiej ekipy sędziowskiej i organizacyjnej. 

W roku 2013 gościliśmy w Polsce Prezydenta EBL pana Yves Aubry, który odwiedził Poznań i 
Bydgoszcz. Oba miasta były zainteresowane organizację DME w 2014 (w związku z rezygnacją 
Madrytu). Po uzgodnieniach PZBS zgłosił oficjalnie kandydaturę Bydgoszczy, jako organizatora 
DME w roku 2014. Ostatecznie Zarząd EBL wybrał chorwackie miasto Opatija. 

W listopadzie 2013 r. ZG upoważnił Prezesa PZBS do podjęcia rozmów w sprawie organizacji w 
Polsce Olimpiady Brydżowej w Polsce w roku 2016. Rozmowy zostały podjęte i w styczniu br. PZBS 
stał się oficjalnym organizatorem World Bridge Games w roku 2016. 

3 Sprawy sportowe 

W roku 2013 polski brydż uzyskał następujące wyniki na imprezach rangi ME/Ś: 

Otwarte ME, Ostenda, 15-29.06.2013.  

Teamy open: złoty medal (Piotr Gawryś, Krzysztof Jassem, Paweł Jassem, Marcin Mazurkiewicz, 
Piotr Tuszyński, Jakub Wojcieszek) 

Pary seniorów: brązowy medal (Stefan Cabaj, Włodzimierz Ilnicki)    

Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów, Wrocław  11- 20.07.2013 

U25: srebrny medal (Maciej Bielawski, Paweł Jassem, Michał Klukowski, Sławomir Niajko, Piotr 
Tuczyński, Jakub Wojcieszek) 

Drużynowe Mistrzostwa Świata Bali (Indonezja) 16-30.09.2013r.   

Open: brązowy medal (Cezary Balicki, Krzysztof Buras, Krzysztof Jassem, Marcin Mazurkiewicz, 
Grzegorz Narkiewicz, Adam Żmudziński) 

Seniorzy: brązowy medal (Julian Klukowski, Apolinary Kowalski, Krzysztof Lasocki, Wiktor 
Markowicz, Jacek Romański, Jerzy Russyan) 



Rok 2013 należy uznać jako jeden z najlepszych w historii polskiego brydża. Wszystkie trzy nasze 
reprezentacje pokazały, iż należą do ścisłej światowej czołówki. Co więcej zdobycie brązowych 
medali mistrzostw świata (marzenie w wielu innych dyscyplinach) nie do końca satysfakcjonowało 
naszych reprezentantów.  

Pewnym rozczarowanie był brak medali na DME juniorów w kategorii juniorów do lat 20 i juniorek. 
A więc w tych kategoriach, w których – w ostatnich latach – regularnie zdobywaliśmy złote medale.  
Pewnym wytłumaczeniem może być fakt, iż w obu reprezentacjach wystąpili debiutanci. Liczymy 
również, iż na tegorocznych DMŚ juniorów w Turcji zarówno juniorzy młodsi jak i nasze panie będą 
walczyły o złoty medal. 

Kolejny sukces zanotowali nasi sędziowie. Podczas kursokonferencji sędziowskiej zorganizowanej 
w lutym w niemieckim Bad Honnef przez Europejską Ligę Brydżową sędzia międzynarodowy Kuba 
Kasprzak, zdając kilkudniowy egzamin, uzyskał prestiżowy tytuł sędziego EBL. Tym samym Polska 
dołączyła do grona kilku krajów, którzy posiadają trzech sędziów w rejestrach europejskich i 
światowych: 
Sławomir Latała – zastępca sędziego głównego EBL i WBF 
Jacek Marciniak - sędzia EBL i WBF 
Kuba Kasprzak – sędzia EBL. 
 
(-) Radosław Kiełbasiński  
Prezes 


