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SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE 

z działalności Polskiego Związku Brydża Sportowego w r.2013 

 

             1.POLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO : 

 

− Adres i siedziba: 00-019 Warszawa, ul. Złota 7 lok.3; 

− KRS nr: 0000219753, wpis z dniem 04.11.2004r; 

− Nr regon: 000866490; 

− Związek posiada status organizacji pożytku publicznego. 

 

 

Zarząd Główny PZBS: 

− Radosław Cezary Kiełbasiński – prezes 

− Rudolf Borusiewicz – wiceprezes/skarbnik 

− Andrzej Biernacki – wiceprezes 

− Igor Adam Chalupec – wiceprezes 

− Stanisław Gołębiowski – wiceprezes 

− Marian Wierszycki – wiceprezes 

− Adrian Bakalarz – członek Zarządu 

− Mirosław Cichocki – członek Zarządu 

− Tomasz Edward Latos – członek Zarządu 

− Marek Małysa – członek Zarządu 

− Piotr Adam Walczak – członek Zarządu 

− Aleksander Marek Żakowicz – członek Zarządu 
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Komisja Rewizyjna PZBS: 

− Jarosław Molenda – przewodniczący  

− Wiesław Jan Paczkowski 

− Tadeusz Niedźwiadek 

− Olgierd Rodziewicz Bielewicz 

− Leszek Czarnobaj 

 

          2.CELE, ZASADY, FORMY i ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ: 

 

− Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad zawodnikami oraz kontroli nad 

przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień regulaminów i uchwał władz związku 

oraz przepisów i zasad uprawiania brydża porównawczego; 

− Ustanowienie i nadawanie odznak, których warunki uzyskania są związane z realizacją 

celów PZBS;             

− Inicjowanie, prowadzenie i rozwijanie oraz popieranie prac, w tym także naukowych z 

zakresu teorii brydża oraz prawa brydżowego; 

− Podejmowanie innych form działań (np. fundacje, kluby, usługi) związanych z 

prowadzeniem przez PZBS działalności statutowej; 

− Opracowywanie kierunków rozwoju brydża w kraju; 

− Organizowanie i prowadzenie: w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów krajowych 

i międzynarodowych, pucharowych, treningowych, propagandowych i innych zgodnie z 

ustalonym systemem współzawodnictwa sportowego; krajowej i międzynarodowej 

klasyfikacji sportowej; szkolenia i doskonalenia trenerów i instruktorów brydża oraz 

sędziów i działaczy oraz nadawanie im uprawnień i licencji; klasyfikacji szkoleniowców i 

sędziów;                                    

− Ustalanie w odniesieniu do zawodów brydża porównawczego – kalendarza sportowego 

i regulaminu rozgrywek; 
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− Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością jednostek organizacyjnych 

PZBS zwłaszcza w zakresie: rozwijania brydża porównawczego wśród młodzieży, 

prowadzenie terenowej klasyfikacji sportowej, realizacji kalendarza imprez sportowych 

PZBS, prowadzenie ewidencji sekcji zawodników, sędziów, szkoleniowców i działaczy, 

prowadzenie rejestracji zawodów, wyników oraz ewidencji dokumentacji i 

sprawozdawczości społecznej i organizacyjnej; 

− Prowadzenie działalności wydawniczej; 

                                                          

3.DZIAŁALNOŚC SPORTOWO-SZKOLENIOWA: 

Działalność sportowo szkoleniowa była podporządkowana startom naszych zawodników w 
nw. imprezach mistrzowskich: 

   A.        Otwarte  Mistrzostwa Europy, Ostenda, 15-29.06.2013. 

Pary mikstowe: udział 215 par z 36 państw, miejsce 17  

Pary kobiet: udział  50 par z 20 państw, miejsce 6; 

Pary open: udział 299 par z 39 państw, miejsce 9; 

Pary seniorów: udział 54 pary z 21 państw, miejsce 3, 7; 

Teamy  kobiet: udział  25 drużyn z 20 państw, miejsce 8; 

Teamy open: udział 112 drużyn z 35 państw, miejsce 1, 5-8; 

B)   Drużynowe  Mistrzostwa Europy  Juniorów, Wrocław  11- 20.07.2013. 

Juniorki –udział 9  reprezentacji -  miejsce 4 

U25 – udział 22. reprezentacji – miejsce 2; 

U20 – udział 19 reprezentacji – miejsce 4; 

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

Open – udział 22 reprezentacji   – miejsce 3; 

Kobiety – udział 22 reprezentacji  - miejsce 6; 

Seniorzy – udział 22 reprezentacji – miejsce 3, 

Teamy open - udział 99 drużyn z 30 państw, miejsce  5-8; 
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           4. ZWIĄZEK UZYSKAŁ PRZYCHODY Z NIŻEJ WYMIENIONYCH ZRÓDEŁ: 

a) Przychody statutowe :                                    1 798 844,14                

− środki z budżetu państwa                            580 833,30 

− wynik finansowy roku 2012               18 036,13 

− dotacje, darowizny                54 656,99 

− składki członkowskie             445 065,85 

− opłaty startowe- Liga             343 650,00 

− opłaty startowe, wpisowe do turniejów     215 207,55 

− wpisowe do KMP                  98 179,30 

− odpis 1% podatku                  28 416,82 

− pozostałe przychody                  14 798,20 

              

b) Przychody z działalności statutowej odpłatnej             18 939,04 

c) Przychody z działalności gospodarczej                       330 416,19 

d) Pozostałe przychody operacyjne                              14 281,16 

e) Pozostałe przychody finansowe                     0,34                                               

               RAZEM: 2 162 480,87 

 

5. KOSZTY PONIESIONE PRZEZ ZWIĄZEK NA: 

a) Realizację celów statutowych                        1 616 905,45 

b) Działalność gospodarczą                                0,00 

c) Administrację                                                403 077,68 

d) Pozostałe koszty operacyjne                                  135 351,11 

e) Pozostałe koszty finansowe                              2 750,39 

                                                              RAZEM:   2 158 084,63 
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6. W biurze Związku na podstawie umowy o pracę zatrudnione  są w pełnym wymiarze czasu 
pracy 3 osoby : 

                              - dyrektor biura 

                              - kierownik wyszkolenia 

                              - specjalista 

 Wśród zatrudnionych nie jest możliwe wyodrębnienie osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej. Łącznie - w skali roku - na wynagrodzenie 3 pracowników wydano kwotę  
240 593,03 zł brutto. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje nieodpłatnie. Biorąc udział w 
posiedzeniach otrzymują zwrot kosztów podróży oraz dietę. W swej działalności, w celu realizacji 
zadań statutowych Związek korzysta z wydatków na wynagrodzenia w formie „umów zleceń” 
(głównie dotyczy to organizacji zawodów sportowych). Na umowy te wydatkowano kwotę 384 
419,65 zł. 

Wartość nabytych w b.r. środków trwałych ewidencjonowanych wynosi 2 234,96 zł. Wartość 
aktywów wynosi 375 651,92 zł 

 

6.Dofinansowanie z budżetu państwa: 

Związek w ramach umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki realizował przygotowanie oraz 
udział zawodników w Mistrzostwach Świata i Europy oraz imprezach równorzędnych. 

Ponadto z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymano dotacje na organizacje imprez dla 
młodzieży szkolnej oraz zakup sprzętu specjalistycznego. 

Zadania zostały wykonane w ramach przydzielonych środków, a w większości przypadków z uwagi 
na szczupłość przydzielonych kwot zadania dofinansowano ze składek członkowskich, działalności 
gospodarczej i odpisu 1% jako OOP. 

Wyniki finansowe tej działalności są ujęte w sprawozdaniach przedłożonych do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Wyniki sportowe umieszczono na str.3 

 

(-) Sławomir Latała  

Dyrektor Biura PZBS 


