
Sprawozdanie merytoryczne 
z działalności Polskiego Związku Brydża Sportowego w roku 2017 

 

 

I. Polski Związek Brydża Sportowego 

 

• Adres i siedziba: Złota 7/3, 00-019 Warszawa 

• KRS nr: 0000219753, data rejestracji 4.11.2004 r.  

• REGON 000866490 

• NIP 525-16-56-918 

 

Zarząd PZBS 

• Witold Stachnik – prezes 

• Igor Chalupec – wiceprezes/skarbnik 

• Maciej Czajkowski – wiceprezes 

• Tomasz Latos – wiceprezes 

• Marek Małysa – wiceprezes 

• Adrian Bakalarz – członek Zarządu 

• Stanisław Gołębiowski – członek Zarządu (do 13 listopada 2017 r.) 

• Jacek Grzelczak – członek Zarządu 

• Przemysław Janiszewski – członek Zarządu 

• Agnieszka Lena Leszczyńska – członek Zarządu 

• Ryszard Łazikiewicz – członek Zarządu 

• Marcin Pędziński – członek Zarządu 

• Artur Wasiak – członek Zarządu 

 

Komisja Rewizyjna PZBS 

• Jarosław Molenda – przewodniczący 

• Olech Bestrzyński 

• Przemysław Czarnecki 

• Norbert Krzystanek 

• Tomasz Winciorek 

 

 
  



II. Cele, zasady, formy i zakres działalności statutowej 

 

1. Celem PZBS jest organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa  

w brydżu sportowym oraz wspieranie innych form brydża. 

2. PZBS: 

a) wykorzystuje intelektualne, poznawcze, wychowawcze, twórcze  

i inne walory brydża sportowego, w szczególności w działalności 

wśród młodzieży, 

b) szerzy wiedzę o walorach brydża sportowego oraz czynnie wspiera 

działania podejmowane w tej dziedzinie, 

c) krzewi zamiłowanie i nawyki uczciwej rywalizacji oraz kultury 

obyczajów brydżowych, 

d) upowszechnia wiedzę o znaczących wynikach sportowych polskich 

brydżystów, o historii, teorii i przepisach dyscypliny brydż sportowy, 

e) współdziała i udziela fachowej pomocy organizacjom i klubom 

polonijnym działającym w dziedzinie brydża poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Do zadań PZBS należy w szczególności: 

a) organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego  

w dyscyplinie brydż sportowy, 

b) nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału 

we współzawodnictwie sportowym, 

c) reprezentowanie polskiego brydża sportowego w międzynarodowych 

organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w między-

narodowym współzawodnictwie sportowym, 

d) przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynaro-

dowym współzawodnictwie sportowym, 

e) ustalanie zasad organizacji współzawodnictwa sportowego i składu 

kadry narodowej, 

f) określanie zasad i egzekwowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej 

zawodników, 

g) ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do klubu 

sportowego, 

h) określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych zawodów 

sportowych oraz organów dyscyplinarnych uprawnionych do 

orzekania w sprawach związanych z naruszeniem tych reguł  

w czasie lub w związku z zawodami sportowymi, a także ich 

kompetencji, trybu postępowania i rodzajów wymierzania kar, 
  



i) przyznawanie, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami 

prawa, licencji sędziowskich i szkoleniowych oraz określanie,  

w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, 

niezbędnych warunków umożliwiających wypełnianie funkcji 

sędziów i szkoleniowców (trenerów i instruktorów w rozumieniu 

właściwych przepisów prawa). 

3. PZBS realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

a) umożliwianie zrzeszania się brydżystom, 

b) opracowywanie kierunków rozwoju brydża w kraju, 

c) organizowanie, wspomaganie lub prowadzenie: 

‒ w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów krajowych, 

międzynarodowych, pucharowych, treningowych, promocyjnych  

i innych zgodnie z ustalonym systemem współzawodnictwa 

sportowego, 

‒ krajowej i międzynarodowej klasyfikacji sportowej, 

‒ kształcenia trenerów, instruktorów i sędziów oraz nadawanie im,  

w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, uprawnień 

oraz licencji, 

‒ klasyfikacji zawodników, szkoleniowców i sędziów, 

‒ obozów i wczasów rekreacyjno-brydżowych oraz wycieczek sportowo-

turystycznych brydża sportowego, 

d) ustalanie w odniesieniu do zawodów brydża sportowego: 

‒ Jednolitego Kalendarza Sportowego i regulaminów rozgrywek, 

‒ zasad i norm użytkowania brydżowego sprzętu sportowego oraz jego 

atestacji i homologacji, 

e) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością członków 

PZBS, zwłaszcza w zakresie: 

‒ rozwijania brydża sportowego wśród młodzieży, 

‒ prowadzenia klasyfikacji sportowej, 

‒ koordynowania kalendarza imprez sportowych, 

‒ prowadzenia ewidencji sekcji, zawodników, sędziów, szkoleniowców 

i działaczy, 

‒ prowadzenia rejestracji zawodów, wyników oraz ewidencji, 

dokumentacji i sprawozdawczości sportowej i organizacyjnej, 

f) sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad zawodnikami 

oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień 

regulaminów i uchwał organów PZBS oraz przepisów i zasad 

uprawiania brydża sportowego, 
  



g) ustanawianie i nadawanie odznak, których warunki uzyskania 

związane są z realizacją celów PZBS oraz nakładanie kar 

dyscyplinarnych oraz prowadzenie ich ewidencji, 

h) inicjowanie, prowadzenie i rozwijanie oraz popieranie prac, w tym 

także naukowych, z zakresu teorii brydża, uprawiania brydża  

i prawa brydżowego, 

i) prowadzenie działalności wydawniczej oraz produkowanie sprzętu  

i akcesoriów brydżowych, 

j) otaczanie opieką i popieranie zawodów brydża sportowego 

organizowanych w formie imprez środowiskowych, branżowych, 

zawodów brydża ułatwionego dla osób niepełnosprawnych itp., 

k) prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach 

organizacyjnych umożliwiających uzyskiwanie środków na realizację 

statutowych celów i zadań PZBS, na zasadach określonych w 

przepisach prawa powszechnie obowiązującego, 

l) budowanie i utrzymywanie obiektów sportowych i innych urządzeń 

istotnych dla brydżystów, a także organizowanie transportu 

związanego z działalnością PZBS, 

m) podejmowanie innych form działania związanych z prowadzeniem 

przez PZBS działalności statutowej. 

 

 

III. Działalność sportowo-szkoleniowa 

 

Wyniki sportowe zaprezentowane zostały w sprawozdaniu sportowym. 

 

 

IV. Sprawy finansowe 

 

Sytuację finansową w roku 2017 udało się ustabilizować. Przez cały rok 

utrzymaliśmy płynność finansową. Dzięki negocjacjom z WBF udało się jeszcze 

zredukować nasze zobowiązanie licencyjne (WBG Wrocław) wobec organizacji. 

To zadłużenie w kwocie 38888 USD udało się ostatecznie spłacić w pierwszej 

połowie 2018 roku. 

 

W dalszym ciągu naszym partnerem strategicznym i Sponsorem Generalnym 

jest firma „Budimex S.A.”. 

 

Dokładne dane finansowe zostały zaprezentowane zostały w sprawozdaniu 

finansowym oraz w dokumencie dotyczącym wydatków w 2017 roku. 



Przychody 

 

a) przychody statutowe 2 210 216,39 zł 

zysk netto z lat ubiegłych 0,00 zł 

– środki z budżetu państwa 610 000,00 zł 

– dotacje, darowizny, fundacje 210 000,00 zł 

– składki członkowskie 481 098,75 zł 

– opłaty startowe – liga 357 950,00 zł 

– wpisowe do turniejów 232 755,52 zł 

– wpisowe do BridgeNet, KMP i Pajączka 296 086,08 zł 

– odpis 1% podatku 7 118,30 zł 

– pozostałe przychody określone statutem 15 207,74 zł 

b) przychody z działalności statutowej odpłatnej 14 439,95 zł 

c) przychody z działalności gospodarczej 294 900,00 zł 

d) pozostałe przychody operacyjne 90,88 zł 

e) pozostałe przychody finansowe 27 154,22 zł 

RAZEM 2 546 801,44 zł 

 

Koszty 

 

a) realizacja celów statutowych 1 815 912,16 zł 

b) działalności statutowej odpłatnej 230 444,28 zł 

c) działalność gospodarcza 0,00 zł 

d) administracja 503 081,35 zł 

e) pozostałe koszty operacyjne 3 458,16 zł 

f) pozostałe koszty finansowe 3 484,69 zł 

RAZEM 2 556 380,64 zł 

 

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.  

Zadania zostały wykonane w ramach przydzielonych środków, a w większości 

przypadków, z uwagi na niewystarczające kwoty, zadania dofinansowywano ze 

składek członkowskich, działalności gospodarczej, umów sponsorskich  

i odpisu 1% jako OPP. 

Wyniki finansowe są ujęte w sprawozdaniach przedłożonych do Ministerstwa 

Sportu i Turystyki. 
  



V. Biuro Zarządu 

 

Witold Stachnik – Prezes, Dyrektor Biura 

Jerzy Greś – Kierownik Wyszkolenia PZBS 

Witold Rowiński – Specjalista ds. Administracyjno–Finansowych (do 30 

września 2017 r.) 

Anna Zalewska – Specjalista ds. Administracyjno–Finansowych (od 1 

listopada 2017 r.) 

 

Na podstawie umów zatrudnione są w pełnym wymiarze czasu trzy osoby: 

dyrektor biura, kierownik wyszkolenia, specjalista. W tym roku nastąpiła w 

biurze zmiana zatrudnienia. Wielce zasłużony dla związku Witold Rowiński 

przeszedł na emeryturę, a na tym stanowisku zastąpiła go pani Anna 

Zalewska. 

Łącznie w skali roku na wynagrodzenia dla pracowników wydano kwotę 232 

858,06 zł. 

Członkowie Zarządu pełnią swą funkcję nieodpłatnie. Biorąc udział  

w posiedzeniach otrzymują zwrot kosztów podróży oraz dietę. W swej 

działalności, w celu realizacji zadań statutowych, Związek korzysta  

z wydatków na wynagrodzenie w formie „umów zleceń” (głównie dotyczy 

organizacji zawodów sportowych) i „umów o dzieło”. Na umowy te 

wydatkowano kwotę 437 580,79 zł. 

Wartość nabytych w bieżącym roku środków trwałych ewidencjonowanych 

wynosi 0,00 zł. Wartość aktywów wynosi 446 977,53 zł. 

 

 

VI. Sprawy organizacyjne 

 

1. Zarząd 

 

Zarząd liczył 13 członków, a po wygaśnięciu mandatu Stanisława 

Gołębiowskiego (13 listopada 2017 r.) 12.  

Zarząd odbył sześć protokołowanych posiedzeń, ponadto Prezydium Zarządu 

zbierało się w 2017 r. siedmiokrotnie.  

Lena Leszczyńska ze względu na zły stan zdrowia tymczasowo zawiesiła swoją 

aktywność w pracach Zarządu (opublikowano w komunikacie z posiedzenia 

zarządu w dniu 28.02.2018 r.) 

 
  



2. Liczba członków 

 

W roku 2017 mieliśmy zarejestrowanych 5996 członków. Średnia ich wieku 

wynosiła 55 lat. 

 

 

Liczba członków 2017 roku 

Lp. Pozycja 
Liczba 
osób 

1. 
zawodnicy młodsi niż 21 lat 
(rocznik 1997 i następne) 

607 

2. 
zawodnicy w wieku od 21 do 25 

lat (roczniki 1992 do 1996) 
145 

3. 
zawodnicy w wieku od 26 do 65 

lat (roczniki 1952 do 1991) 
3277 

4. 
zawodnicy w wieku od 66 do 70 
lat (roczniki 1947 do 1951) 

852 

5. 
zawodnicy starsi niż 70 lat 
(rocznik 1946 i wcześniejsze) 

1069 

6. członkowie honorowi 46 

ŁĄCZNIE: 5996 

 

 

Plusem jest wzrost liczby członków, ale nie jest duży. Udało się zahamować 

tendencje spadkowe, ale chcielibyśmy, żeby wzrost był bardziej znaczący. 

Cały czas pozostaje kwestia otwarcia się na amatorów i zaproponowanie im 

takich składek, aby przyciągały ich w szeregi członków związku. 
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3. Rozgrywki drużynowe 

 

Szczebel rozgrywek Liczba 

drużyn 

Liczba 

zawodników 

Ekstraklasa 16 158 

I Liga 32 295 

II Liga 64 572 

III Liga 231 2096 

pozostałe 189 1682 

kluby 42 1133 

Zdefiniowane drużyny DMP 553  

RAZEM 574 5936 

 

4. Brydż 60+ 

 

W roku 2017 pomimo otrzymania mniejszej dotacji od sponsorów liczba 

ośrodków powiększyła się o kolejnych ponad 40. Obecnie mamy już 239 

zgłoszonych do programu miejsc, gdzie ludzie starsi mogą przyjść pograć a 

także nauczyć się gry w brydża. Możliwości są dużo większe jednak brak jest 

większego zainteresowania trenerów i instruktorów PZBS organizacją kursów 

dla początkujących. Szkoda bo na liście mamy ich ponad 450! Każdy 

zgłoszony ośrodek otrzymuje gratis: karty, pudełka oraz literaturę a w miarę 

możliwości także bidding boxy. Ponadto za przeprowadzone kursy płacimy 

prowadzącym zajęcia. Fundusze te w jakimkolwiek stopniu nie naruszają 

budżetu PZBS gdyż w całości pochodzą od sponsorów. 

Dzięki programowi przybyło nam kilkuset nowych członków. 

 

5. Sprawy młodzieżowe 

 

Sukcesy sportowe juniorów mocno cieszą – tak było m.in. na Drużynowych 

Mistrzostwach Europy Juniorów w Samorin. Cieszą również sukcesy 

juniorskie w ważnych imprezach ogólnopolskich – m.in. zdobycie tytułu 

Mistrzów Polski Teamów w Sopocie przez graczy reprezentacji U-20. Ich 

obecność na otwartych zawodach jest mocno zauważalna. Zwiększyliśmy 

liczbę wyjazdów zagranicznych i ogólnopolskich dla szerokich kadr 

młodzieżowych (Holandia, Szwajcaria, Niemcy, Czechy, Słowacja). Młodzież 



ma wiele okazji do międzynarodowych sparingów. Udało się również mimo 

roczników niżowych utrzymać frekwencję na imprezach młodzieżowych. 

Ale w temacie brydża młodzieżowego jest ciągle dużo do zrobienia – cały czas 

nie stworzyliśmy ogólnopolskiego systemu szkolenia. Nie mamy na razie 

środków na wynagradzanie instruktorów oraz wyszkolenie dużej ich liczby, 

tak aby ruszyć pełną parą z akcją nauki młodzieży w całej Polsce. Trwają 

prace nad oficjalnym programem nauczania brydża (musi być zatwierdzony 

przez Ministerstwo Sportu) – po jego zatwierdzeniu będziemy przygotowywać 

materiały dla instruktorów i młodzieży. To jest jedyny sposób na stworzenie 

ogólnopolskiego systemu. 

Niestety reforma szkolna zepsuła nam trochę istniejący i sprawdzający się 

system nauczania brydża w gimnazjach. Tak naprawdę musimy teraz 

zaczynać pracę od nowa, tym razem w ostatnich klasach szkół 

podstawowych. Ale jest to jedno z zadań priorytetowych.  

Rokrocznie organizujemy cieszące się olbrzymią popularnością obozy 

brydżowe (ogółem ponad 200 osób), a także kursy instruktorskie. Rokrocznie 

mamy ponad 30 nowych instruktorów. To oczywiście procentuje. 

 

6. Sprawy sędziowskie 

 

Wprowadziliśmy i stosujemy finansowy taryfikator sędziowski w imprezach 

centralnych. Bieżąca działalność obejmuje również konferencje sędziowskie. 

Po pierwsze, krajową, która odbyła się w marcu w tradycyjnym miejscu, w 

Starachowicach. Po drugie międzynarodowa, w której w tym roku uczestniczył 

Piotr Wzorek. Ciągle trwają prace nad zasadami alertowania i nad nowelizacją 

Regulaminu Sędziowskiego oraz utworzeniem sędziowskiej strony 

internetowej. 

 

7. Sprawy dyscyplinarne 

 

Jest spory postęp, ale wiele jeszcze do zrobienia. W tamtym roku udało się 

uchwalić nowy Regulamin Dyscyplinarny, lecz prace Wydziału Dyscypliny i 

Sądów Koleżeńskich powinny być znacznie prężniejsze. Wszyscy zawodnicy, 

sędziowie i działacze powinni dążyć do eliminacji nagannych zachowań na 

naszych imprezach. Nowy Regulamin wprowadził trochę nowych regulacji – 

do których większość musi się przyzwyczaić i starać się je stosować przy 

orzekaniu. Ważną funkcję w chwili obecnej pełni Rzecznik Dyscyplinarny.  

 
  



8. Reklama i marketing 

 

W roku 2017 powtórzyliśmy happening. Tym razem w Krakowie. 3 czerwca 

2017 roku na krakowskim Małym Rynku odbyła się próba ustanowienia 

nowego Rekordu Polski w ułożeniu jak najdłuższej spirali z kart do gry w 

ramach dwudniowego happeningu „Bridge – smarter every game”. Rekord 

Polski został ustanowiony i oficjalnie uznany – pomiar dokonany 

przez sędziego wykazał 4009,6 metra. Happening mocno był nagłośniony w 

prasie i telewizji – pojawił się m.in. materiał filmowy w Teleexpresie. 

W czerwcu odbył się XV Turniej Przyjaciół Brydża. Przyciągnął rekordową 

liczbę par i był sporym sukcesem medialnym. Piękne sprawozdanie zrobiła 

telewizja Nowa TV, przygotowując kilkunastominutowy materiał.  

Zdecydowanie zwiększyła się ogólna liczba materiałów w prasie i radiu. Dużo 

efektów pracy na tym polu już widać, ale i tu cały czas czeka nas mnóstwo 

zadań. Wiele z tych nowych działań w zakresie prasy i radia jest zasługą 

nowego Rzecznika Prasowego. 

Staraliśmy się zapewnić wyjątkową oprawę podczas finałów Grand Prix 

Polski Par i Teamów, choć chyba nie wszyscy zawodnicy byli tym 

zainteresowani. 

Do poprawy cały czas jest strona internetowa związku. Mamy nadzieję, że 

uda się zaproponować nowe rozwiązania już w najbliższym czasie. 

 

  



Plany na przyszłość 
 

 

• Stworzenie ogólnopolskiego programu szkolenia dla młodzieży. 

• Wprowadzenie nauki brydża do szkół. 

• Rozwój programu Brydż 60+ – zwiększenie liczby ośrodków oraz 

uczestników. 

• Wzrost liczby zawodników zrzeszonych w Polskim Związku Brydża 

Sportowego. 

• Popularyzacja zawodów drużynowych. 

• Utworzenie internetowej strony sędziowskiej z problemami dla 

zawodników. 


