
 
 

Protokół Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Polskiego Związku Brydża Sportowego  

Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS odbyło się 8 czerwca 2019 r., o godzinie 10:00, w budynku 

Millenium Plaza w Warszawie. 

Do udziału uprawnionych było 66 delegatów oraz zaproszeni goście. Biuro PZBS wydało 34 mandaty 

uprawnionym delegatom. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu PZBS kol. Witold Stachnik, witając delegatów, członków 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych gości. W krótkiej prezentacji uhonorował brydżystów 

zmarłych w minionym roku. 

Prezes Zarządu PZBS zaproponował na Przewodniczącą Zgromadzenia kandydaturę kol. Sandry 

Różańskiej. Nie zgłoszono żadnego kontrkandydata. Wybór odbył się w głosowaniu jawnym. Jeden 

delegat wstrzymał się od głosu, pozostali głosowali za. 

Uchwała nr 1 

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Sandrę Różańską na Przewodniczącą 

Zgromadzenia. 

Przewodnicząca przystąpiła do realizacji obowiązków. 

Przewodnicząca zaproponowała jako Zastępcę Przewodniczącego kol. Jarosława Molendę. Wybór 

odbył się w głosowaniu jawnym. Delegaci jednomyślnie głosowali za. 

Uchwała nr 2 

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Jarosława Molendę na Zastępcę 

Przewodniczącego Zgromadzenia. 

Przewodniczący zaproponował jako Protokolanta kol. Michała Klichowicza. Wybór odbył się 

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

Uchwała nr 3 

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Michała Klichowicza na Protokolanta 

Zgromadzenia. 

Jarosław Molenda zgłosił wniosek o zmianę proponowanego porządku obrad, informując delegatów 

o potrzebie uzupełnienie przez Zgromadzenie składu Komisji Rewizyjnej PZBS. Wybór członka Komisji 

Rewizyjnej dodano do porządku obrad jako pkt 16a. 

Przewodnicząca zwróciła uwagę na konieczność powołania Komisji Skrutacyjnej, w związku 

z planowanym głosowaniem nad wyborem członka Komisji Rewizyjnej. Zaproponowała dodanie 

powołania Komisji Skrutacyjnej jako pkt 7a planowanego porządku obrad. 

Michał Klichowicz zaproponował uzupełnienie porządku obrad o prezentację kol. Marcina Wasłowicza, 

będącą sprawozdaniem z działania pionu dyscyplinarnego PZBS oraz Komisji IT PZBS, jako pkt 12a. 

Zgromadzenie przyjęło porządek obrad z proponowanymi poprawkami jednomyślnie, w głosowaniu 

jawnym. Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZBS 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 



 
 

Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, proponowany przez Zarząd PZBS 

Regulamin Zgromadzenia. Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zgromadzenia stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

Zgromadzenie wybrało trzyosobową Komisję Mandatową, w składzie: kol. Maria Tomczewska, 

kol. Janusz Przybyszewski, kol. Przemysław Czarnecki. Zgłoszono kandydaturę kol. Piotra Dybicza, który 

nie wyraził zgody na wybór do Komisji Mandatowej. Skład Komisji głosowano łącznie, w trybie jawnym. 

2 osoby wstrzymały się od głosu, pozostałe głosowały za. 

Uchwała nr 6 

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Marię Tomczewską, Janusza Przybyszewskiego 

i Przemysława Czarneckiego do Komisji Mandatowej. 

Komisja Mandatowa przystąpiła do swoich obowiązków i poinformowała o obecności 28 delegatów. 

Zgromadzenie wybrało trzyosobową Komisję Uchwał i Wniosków, w składzie: kol. Michał Klichowicz, 

kol. Krzysztof Tomsia, kol. Piotr Dybicz. Nie zgłoszono innych kandydatów. Skład Komisji głosowano 

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

Uchwała nr 7 

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Michała Klichowicza, Krzysztofa Tomsię i Piotra 

Dybicza do Komisji Uchwał i Wniosków. 

Zgromadzenie wybrało trzyosobową Komisję Skrutacyjną, w składzie: kol. Łukasz Kalbarczyk, kol. Maria 

Tomczewska, kol. Paweł Jarząbek. Zgłoszono kandydaturę kol. Marcina Woźniaka, który nie wyraził 

zgody na wybór do Komisji Skrutacyjnej. Skład Komisji głosowano łącznie, w trybie jawnym. 1 osoba 

wstrzymała się od głosu, pozostałe głosowały za. 

Uchwała nr 8 

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Łukasza Kalbarczyka, Marię Tomczewską i 

Pawła Jarząbka  do Komisji Skrutacyjnej. 

Następnie Prezes Zarządu PZBS przedstawił sprawozdanie z działalności PZBS w roku 2018, a także 

sprawozdanie finansowe za rok 2018. Podsumowanie sprawozdania wskazywało pola do poprawy 

jakości działania w przyszłości. Prezes Zarządu PZBS ustosunkował się do zaleceń Komisji Rewizyjnej 

i przedstawił plany Zarządu na przyszłość. 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Molenda i przedstawił sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej. 

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła 10-minutową przerwę. 

Po wznowieniu obrad Prezes Zarządu PZBS odniósł się do sprawozdania Komisji Rewizyjnej i zaprosił 

delegatów do dyskusji nad sprawozdaniami Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Mandatowej, kol. Przemysław Czarnecki, poinformował Przewodniczącą 

o obecności na sali obrad 34 delegatów, tj. kworum wymaganego do podjęcia niektórych 

przewidzianych porządkiem obrad uchwał. Protokół z posiedzenia Komisji Mandatowej stanowi 

załącznik nr 4 Protokołu. 



 
 

Przewodnicząca zaproponowała zmianę porządku obrad, polegającą na przeniesieniu pkt. 14-16, 16a, 

17-18 bezpośrednio po obecnie procedowanym pkt. 12 oraz odłożeniu dalszej dyskusji 

nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

Zmianę porządku obrad głosowano w głosowaniu jawnym. Jeden delegat był przeciw, jeden wstrzymał 

się od głosu, pozostali głosowali za. 

Uchwała nr 9 

Walne Zgromadzenie Delegatów wprowadza następujące zmiany do porządku obrad 

Zgromadzenia: 

 Pkt. 17, 18, 16a, 14, 15, 16 procedować bezpośrednio po pkt. 12; 

 Pkt 13 procedować po pkt. 18; 

 Pkt 12a oraz dokończenie dyskusji (pkt 11) procedować po pkt. 13. 

Kol. Witold Stachnik przedstawił sylwetki kandydatów do nadania godności Honorowego Członka PZBS: 

kol. Przemysława Hausera, kol. Cezarego Kanara i kol. Andrzeja Kiwerskiego. 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie w trybie jawnym, en bloc, nad wnioskami o nadanie godności 

Honorowego Członka PZBS. Głosowało 34 delegatów, 34 głosowało za. 

Uchwała nr 10 

Walne Zgromadzenie Delegatów nadaje godność Honorowego Członka Polskiego Związku 

Brydża Sportowego Przemysławowi Hauserowi, Cezaremu Kanarowi i Andrzejowi 

Kiwerskiemu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Jarosław Molenda, przestawił delegatom powody chęci 

uzupełnienia przez Zgromadzenie składu Komisji Rewizyjnej – w ciągu poprzedniego roku Komisja 

Rewizyjna w trybie §18 Statutu PZBS uzupełniła skład o kolejnych członków, w obliczu rezygnacji dwóch 

członków z Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący wyraził chęć uzupełnienie składu o kandydującego rok 

wcześniej do Komisji Rewizyjnej kol. Witalisa Talara, którego wybór nie został zatwierdzony przez sąd 

rejestrowy. 

Kol. Jarosław Molenda poinformował delegatów, że kol. Witalis Talar nie wyraża zgody na wybór 

do Komisji Rewizyjnej. Nie zgłoszono innych kandydatów. W konsekwencji, wybory członka Komisji 

Rewizyjnej nie odbyły się. 

Kol. Witold Stachnik przedstawił propozycje poprawek do Statutu Polskiego Związku Brydża 

Sportowego oraz Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS. 

Przewodnicząca przeprowadziła trzy głosowania w trybie jawnym, nad uchwałami nr 11, 12 oraz 13 

stanowiącymi załączniki 5, 6 i 7 do Protokołu: 

 w głosowaniu nad uchwałą nr 11 wzięło udział 34 delegatów: 33 głosowało za, 1 wstrzymał się 

od głosu; 

 w głosowaniu nad uchwałą nr 12 wzięło udział 33 delegatów: 32 głosowało za, 1 wstrzymał się 

od głosu; 

 w głosowaniu nad uchwałą nr 13 wzięło udział 34 delegatów: 33 głosowało za, 1 wstrzymał się 

od głosu. 



 
 

Wznowiono dyskusję nad sprawozdaniami Zarządu PZBS i Komisji Rewizyjnej. W dyskusji głos zabrali: 

Prezes Zarządu kol. Witold Stachnik, kol. Janusz Kalida, kol. Andrzej Zaleski, kol. Piotr Żak, kol. Michał 

Klichowicz oraz kol. Paweł Jarząbek. 

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności 

Zarządu oraz nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego PZBS. 

Uchwała nr 14 

Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie 

z działalności Polskiego Związku Brydża Sportowego za rok 2018. 

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednomyślnie. 

Uchwała nr 15 

Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe 

Polskiego Związku Brydża Sportowego za rok 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta. 

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednomyślnie. 

Kol. Marcin Wasłowicz jako Rzecznik Dyscyplinarny przedstawił sprawozdanie z działalności pionu 

dyscyplinarnego PZBS, a następnie jako Przewodniczący Komisji IT, przedstawił sprawozdanie 

dotyczące spraw IT. 

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła przejście do dyskusji delegatów oraz do zgłaszania wolnych 

wniosków. 

W dyskusji wzięli udział: kol. Piotr Dybicz, kol. Marcin Woźniak, kol. Janusz Kalida, kol. Łukasz 

Kalbarczyk, kol. Michał Klichowicz, kol. Witold Stachnik, kol. Andrzej Zaleski, kol. Marian Krasowski, 

kol. Marek Pietraszek, kol. Marcin Pędziński, kol. Piotr Żak. 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków poinformował o wpłynięciu 5 wniosków, złożonych 

przez kol. Łukasza Kalbarczyka i kol. Mariana Krasowskiego. 

Z uwagi na brak kworum niezbędnego do podejmowania przez Zgromadzenie uchwał, Przewodnicząca 

Zgromadzenia zaproponowała głosowanie nad wnioskami w formie rekomendacji dla Zarządu 

wyrażających wolę obecnych delegatów, ale nie będących uchwałami Zgromadzenia. 

Rekomendacja nr 1 

Delegaci zalecają Zarządowi PZBS rozważenie uporządkowania kwestii programów 

liczących w zakresie odpowiedniej jakości obliczeń, czytelności prezentacji wyników oraz 

gwarancji niezbędnego rozwoju w przyszłości, przy być może niezbędnej inwestycji 

finansowej. 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 28 delegatów: 23 poparło rekomendację, 5 wstrzymało się 

od głosu. 

Rekomendacja nr 2 

Delegaci zalecają Zarządowi PZBS rozważenie przywrócenia Mistrzostw Polski Seniorów 

do Warszawy w terminie kwiecień/maj. 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 28 delegatów: 3 poparło rekomendację, 9 głosowało przeciw, 16 

wstrzymało się od głosu. 



 
 

Rekomendacja nr 3 

Delegaci zalecają Zarządowi PZBS rozważenie przeniesienia Indywidualnych Mistrzostw 

Polski do Warszawy, proponując termin GP Warszawy. 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 24 delegatów: 4 poparło rekomendację, 8 głosowało przeciw, 

12 wstrzymało się od głosu. 

Rekomendacja nr 4 

Delegaci zalecają Zarządowi PZBS rozważenie wprowadzenia w turniejach cyklu Grand 

Prix Polski Teamów finałów B w liczbie 8-10 drużyn z ograniczeniem sumy najlepszych 4 

zawodników do 25-30 WK. 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 25 delegatów: 3 poparło rekomendację, 13 głosowało przeciw, 

11 wstrzymało się od głosu. 

Rekomendacja nr 5 

Delegaci zalecają Zarządowi PZBS rozważenie rozgrywania eliminacji turniejów cyklu 

Grand Prix Polski Teamów rozdaniami tasowanymi przy stole. 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 28 delegatów: 1 poparł rekomendację, 21 głosowało przeciw, 

6 wstrzymało się od głosu. 

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła obrady. 

Prezes Zarządu PZBS podziękował wszystkim za przybycie i pożegnał zgromadzonych. 

 

 

 

Michał Klichowicz 
Protokolant 

 

Sandra Różańska 
Przewodnicząca WZD 

 

 

Załączniki do protokołu: 

1. Lista obecności 

2. Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad 

3. Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zgromadzenia 

4. Protokół z posiedzenia Komisji Mandatowej 

5. Uchwała nr 11 w sprawie zmiany Statutu PZBS 

6. Uchwała nr 12 w sprawie zmiany Statutu PZBS 

7. Uchwała nr 13 w sprawie zmiany Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS 

  



 
 

Załącznik nr 2 
Uchwała nr 4 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS przyjmuje 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. 

7a. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

8. Sprawozdanie z działalności PZBS za rok 2018. 

9. Sprawozdanie finansowe PZBS za rok 2018. 

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

11. Dyskusja. 

12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 

12a. Sprawozdanie z działania pionu dyscyplinarnego PZBS oraz Komisji IT PZBS. 

13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZBS za rok 2018, 

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZBS za rok 2018. 

14. Przedstawienie propozycji poprawek do Statutu i Regulaminu Dyscyplinarnego. 

15. Dyskusja 

16. Głosowanie w sprawie poprawek do Statutu i Regulaminu Dyscyplinarnego. 

16a. Wybór członka Komisji Rewizyjnej. 

17. Przedstawienie kandydatur na Członka Honorowego PZBS. 

18. Głosowanie w sprawie nadania tytułów Członka Honorowego PZBS. 

19. Wolne głosy. 

20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  



 
 

Załącznik nr 3 

Uchwała nr 5 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Zgromadzenia 

 

Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS przyjmuje następujący Regulamin Zgromadzenia: 

§ 1. 

Zgromadzenie obraduje na zasadach określonych w statucie PZBS, a w zakresie tam nieujętym – 

na podstawie niniejszego regulaminu. 

§ 2. 

Zgromadzenie wybiera w głosowaniach jawnych Przewodniczącego Zgromadzenia, Zastępcę 
Przewodniczącego oraz Protokolanta. 

§ 3. 

1. Bezpośrednio po dokonaniu wyborów, o których mowa w § 2, Zgromadzenie przyjmuje 
porządek obrad. 

2. Zgromadzenie ma prawo zmienić przyjęty porządek obrad. 

§ 4. 

Zgromadzenie wybiera w głosowaniach jawnych 3-osobowe komisje: 

1) Komisję Mandatową, 
2) Komisję Uchwał i Wniosków, 
3) Komisję Skrutacyjną – o ile Zgromadzenie uzna jej powołanie za konieczne. 

§ 5. 

1. Komisja Mandatowa niezwłocznie: 
a. przeprowadza kontrolę liczb mandatów przyznanych Wojewódzkim Związkom Brydża 

Sportowego, 
b. przeprowadza kontrolę listy obecności, a w szczególności uprawnień poszczególnych 

osób do pełnienia funkcji delegata, 
c. rozstrzyga wszelkie sprawy sporne dotyczące mandatów delegatów. 

2. Po przeprowadzeniu czynności wymienionych w ust. 1 Komisja Mandatowa sporządza 
protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji oraz informuje Zgromadzenie o wyniku 
podjętych działań. 

3. Komisja Mandatowa na bieżąco weryfikuje stan kworum na sali obrad. 

§ 6. 

1. Komisja Uchwał i Wniosków notuje wszystkie wnioski zgłoszone przez uczestników 
Zgromadzenia oraz przyjmuje wnioski składane na piśmie. 

2. Komisja Uchwał i Wniosków opracowuje projekty uchwał Zgromadzenia na podstawie 
zebranych wniosków i przedstawia je Przewodniczącemu Zgromadzenia w wyznaczonym 
punkcie porządku obrad. 

§ 7. 

1. Komisja Skrutacyjna oblicza wyniki głosowań tajnych oraz innych głosowań wskazanych przez 
Zgromadzenie lub przez Przewodniczącego Zgromadzenia. 

2. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z obliczenia wyników każdego głosowania tajnego. 



 
 

§ 8. 

1. Obrady prowadzi, zgodnie z porządkiem obrad oraz niniejszym regulaminem, Przewodniczący 
Zgromadzenia i jemu wyłącznie przysługuje prawo do: 

a. udzielania i odbierania głosu, 
b. ustalania kolejności poddawania pod głosowanie zgłoszonych wniosków i poprawek, 
c. przywołania mówcy do porządku, w przypadku gdy mówi nie na temat lub w sposób 

nie licujący z powagą zebrania. 
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zgromadzenia jego uprawnienia przysługują jego 

zastępcy. 

§ 9. 

Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością udziela głosu 
jedynie w sprawach formalnych lub dla udzielenia sprostowań i wyjaśnień. 

§ 10. 

Poza sprawami, dla których statut PZBS przewiduje głosowanie tajne, Zgromadzenie głosuje w trybie 
jawnym, jednak każdy delegat ma prawo wnioskować o rozstrzygnięcie danej sprawy w głosowaniu 
tajnym. 

§ 11. 

1. Wybory uzupełniające skład Zarządu PZBS lub Komisji Rewizyjnej PZBS przeprowadza się 
w głosowaniu tajnym w następujący sposób: 

a. W razie zgłoszenia liczby kandydatów większej od liczby miejsc do obsadzenia – 
delegat oddaje głosy na co najwyżej tylu kandydatów, ile jest miejsc do obsadzenia. 
Wybrane zostają osoby, które uzyskały kolejno największe liczby głosów. W przypadku 
braku rozstrzygnięcia ze względu na równe liczby otrzymanych głosów 
przez niektórych kandydatów zarządza się głosowanie uzupełniające dla dokonania 
wyboru spośród tych osób w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.  

b. W razie zgłoszenia liczby kandydatów mniejszej lub równej liczbie miejsc 
do obsadzenia – delegat oddaje głos za lub przeciw każdemu kandydatowi, lub głos 
wstrzymujący w zakresie danego kandydata. Wybrane zostają osoby, które uzyskały 
więcej głosów za niż głosów przeciw. W razie nieobsadzenia wszystkich miejsc 
Zgromadzenie może zdecydować o ponawianiu wyborów uzupełniających, z tą samą 
lub inną listą kandydatów.  

2. Prezesem Zarządu PZBS lub Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej PZBS wybrany zostaje ten 
kandydat, który:  

a. w przypadku zgłoszenia jednego kandydata – uzyskał ponad 50% głosów, 
b. w przypadku zgłoszenia dwóch kandydatów – uzyskał zwykłą większość głosów, 
c. w przypadku zgłoszenia trzech lub więcej kandydatów – w pierwszej turze uzyskał 

ponad 50% głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał takiej większości, 
przeprowadza się drugą turę, do której wchodzą dwaj kandydaci z największa liczbą 
głosów. W drugiej turze wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał zwykłą większość 
głosów. 

§ 12.  

Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół winien zawierać w szczególności datę, 
miejsce obrad, listę obecnych, porządek obrad, wszystkie zgłoszone wnioski i sprzeciwy, podjęte 
uchwały oraz sposób głosowania i jego wyniki. 








