
Sprawozdanie merytoryczne 
z działalności Polskiego Związku Brydża Sportowego w roku 2019 

 

 

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 (do 29 lipca 2019 r. i od 30 sierpnia 2019 r.) 

• Igor Chalupec – wiceprezes/skarbnik 

• Tomasz Latos – wiceprezes 

• Marek Małysa – wiceprezes 

• Marcin Wasłowicz – wiceprezes (od 30 sierpnia 2019 r.) 

• Adrian Bakalarz – członek Zarządu 

• Stanisław Gołębiowski – członek Zarządu  

• Jacek Grzelczak – członek Zarządu 

• Agnieszka Lena Leszczyńska – członek Zarządu 

• Ryszard Łazikiewicz – członek Zarządu 

• Marcin Pędziński – członek Zarządu (do 29 lipca 2019 r.) 

• Artur Wasiak – członek Zarządu 

 

Komisja Rewizyjna PZBS 

• Jarosław Molenda – przewodniczący 

• Olech Bestrzyński 

• Przemysław Czarnecki 

• Norbert Krzystanek (do 6 czerwca 2019 r.) 

• Witalis Talar 

• Rudolf Borusiewicz (od 13 maja 2019 r.) 

 

 

  



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 

 

Przez cały rok 2019 utrzymaliśmy płynność finansową.  

 

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 2019 roku. 

  



Przychody 

 

a) a)    przychody statutowe 2 357 742.17 

zysk netto z lat ubiegłych 117 353.57 

– środki z budżetu państwa 915 621.88 

– dotacje, darowizny, fundacje 37 548.94 

– składki członkowskie 450 865.00 

– opłaty startowe – liga 353 502.50 

– wpisowe do turniejów 239 730.27 

– wpisowe do BridgeNet, KMP i Pajączka 304 494.82 

– odpis 1% podatku 24 836.60 

– pozostałe przychody określone statutem 31 142.16 

b) przychody z działalności statutowej odpłatnej 21 340.38 

c) przychody z działalności gospodarczej 311 043.42 

d) pozostałe przychody operacyjne 31 541.28 

e) pozostałe przychody finansowe 0.20 

RAZEM 2 721 667.45 

 

Koszty 

 

a) realizacja celów statutowych 2 092 208.24 

b) działalności statutowej odpłatnej 207 304.11 

c) działalność gospodarcza 103 198.51 

d) administracja 538 726.31 

e) pozostałe koszty operacyjne 0.57 

f) pozostałe koszty finansowe 5 742.77 

RAZEM 2 947 180.51 

 

Dofinansowanie z budżetu państwa 

 

Związek, w ramach umowy z Departamentem Sportu Wyczynowego 

Ministerstwa 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. 



W ramach umowy z Departamentem Sportu Powszechnego Ministerstwa 

Sportu i Turystyki realizowaliśmy program "Sport Wszystkich Dzieci". Zadania 

tego programu zostały wykonane i przedstawione w sprawozdaniach. Dzięki 

dofinansowaniu zwiększyła się liczba szkół promujących szkolenie brydżowe, 

a także liczba dzieci korzystających ze szkoleń. 

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Socjalnej wsparło program Brydż 60+. Dzięki 

dofinansowaniu zwiększyła się liczba ośrodków i osób korzystających  

z programu. 

Wyniki finansowe są ujęte w sprawozdaniach przedłożonych do ministerstwa. 

 

V. Biuro Zarządu 

 

Witold Stachnik – Prezes, Dyrektor Biura (do 31 sierpnia 2019) 

Beata Madej (od 1 września 2019) – Dyrektor Biura 

Jerzy Greś – Kierownik Wyszkolenia PZBS 

Anna Zalewska – Specjalista ds. Administracyjno – Finansowych 

 

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

dyrektor biura, kierownik wyszkolenia, specjalista.  

Łącznie w skali roku na wynagrodzenia dla pracowników wydano kwotę 

262 770,87 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 446 460,59 zł. 

Wartość nabytych w bieżącym roku środków trwałych ewidencjonowanych 

wynosi 0,00 zł. Wartość aktywów wynosi 152 471,81 zł. 
  



VI. Sprawy organizacyjne 

 

ZARZĄD 

 

Zarząd liczył 11 członków. W roku 2019 rezygnację z pracy w Zarządzie złożył 

Marcin Pędziński. 

Zarząd odbył sześć protokołowanych posiedzeń, ponadto Prezydium Zarządu 

zbierało się w 2019 r. czterokrotnie.  

 

Najważniejsze uchwały podjęte przez Zarząd w 2019 roku: 

UCHWAŁA NR 2/2019/2016–2020 

Zarząd zatwierdza budżet na rok 2019. 

Głosowało 11 członków Zarządu – 9 głosów za, 2 wstrzymujące się. 

 

UCHWAŁA NR 19/2019/2016–2020 

Zarząd zatwierdził zmieniony Regulamin Nadawania Tytułów 

Instruktorskich i Trenerskich. 

Głosowało 9 członków Zarządu – 7 głosów za, 2 wstrzymujące się. 

 

UCHWAŁA NR 23/2019/2016–2020 

Zarząd wyraża zainteresowanie organizacją dwóch imprez w Polsce: 

Otwartych Mistrzostw Europy w 2021 roku oraz Drużynowych 

Mistrzostw Europy w 2022 roku i upoważnia prezesa do zwrócenia się 

do EBL z prośbą o przesłanie warunków organizacji imprezy. 

Głosowało 8 członków Zarządu – 7 głosy za, 1 wstrzymujący się. 

 

UCHWAŁA NR 24/2019/2016–2020 

Zarząd wprowadza elektroniczny formularz rejestracji zawodników do 

PZBS. 

Głosowało 8 członków Zarządu – 7 głosów za, 1 wstrzymujący się. 

 

Uchwała nr 39/2019/2016-2020 

Zarząd dokonał zmiany w Regulaminie Pracy Zarządu poprzez 

ustalenie następującej treści par. 7 ust. 2: 

2. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał podejmowanych w trybie 

głosowania jawnego, za wyjątkiem spraw osobowych innych niż 

zatwierdzenie składu Reprezentacji Polski. W wyjątkowych przypadkach 

Zarząd może podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania w trybie 

odmiennym od wynikającego z poprzedniego zdania". 

Głosowało 11 członków Zarządu – 11 głosów za. 
  



Uchwała nr 44/2019/2016-2020 

Zarząd postanawia pozostawić wysokość składek na rok 2020 na 

poziomie z poprzedniego roku. 

Głosowało 7 członków Zarządu: 5 głosów za, 1 przeciw, 1 

wstrzymujący się. 

 

Uchwała nr 45/2019/2016-2020 

Zarząd powołał Witolda Stachnika na stanowisko Prezesa PZBS. 

Głosowało 10 członków – 9 głosów za, 1 wstrzymał się  

 

Uchwała nr 46/2019/2016-2020 

Zarząd powołał Marcina Wasłowicza na stanowisko wiceprezesa. 

Głosowało 10 członków – 6 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymało się. 

 

Uchwała nr 47/2019/2016-2020 

Zarząd podjął decyzję o zgłoszenia do WBF chęci zorganizowania 

imprezy mistrzowskiej w Polsce. 

Głosowało 10 członków – 9 głosów za, 1przeciw. 

 

Uchwała nr 55/2019/2016–2020 

Zarząd uchwalił przyjęcie projektu Strategii Rozwoju PZBS dla MSiT. 

Głosowało 9 członków Zarządu – 7 za, 2 przeciw 

 

Uchwała nr 76/2019/2016-2020 

Zarząd powołał w głosowaniu tajnym Włodzimierza Krysztofczyka na 

selekcjonera kadry mikstowej. 

Głosowało 9 członków Zarządu – 9 za. 

 

Uchwała nr 77/2019/2016-2020 

Zarząd zatwierdza zmiany w Karcie Reprezentanta zaproponowane przez 

Komisję Regulaminów Sportowych. 

Głosowało 9 członków Zarządu – 9 za. 

 

Uchwała nr 81/2019/2016-2020 

Zarząd zatwierdził plebiscyt na Najlepszego Zawodnika Roku 2019. 

Głosowało 9 członków Zarządu – 9 za. 
  



LICZBA ZAWODNIKÓW 

 

W roku 2019 mieliśmy zarejestrowanych 6595 zawodników. Średnia ich wieku 

wynosiła 53 lata. 

 

 

 

Liczba zawodników 2019 roku 

Lp. Pozycja 
Liczba 
osób 

1 
zawodnicy młodsi niż 21 lat 

1042 
(rocznik 1998 i następne) 

2 
zawodnicy w wieku od 21 do 25 lat 

135 
(roczniki 1993 do 1997) 

3 
zawodnicy w wieku od 26 do 65 lat 

3093 
(roczniki 1953 do 1992) 

4 
zawodnicy w wieku od 66 do 70 lat 

939 
(roczniki 1948 do 1952) 

5 
zawodnicy starsi niż 70 lat 

1348 
(rocznik 1947 i wcześniejsze) 

6 członkowie honorowi 38 

ŁĄCZNIE: 6595 
 

 

5967

5856

5995 6005

6595

2015 2016 2017 2018 2019

Liczba zawodników PZBS



Plusem jest widoczny od 2016 roku stały wzrost liczby zawodników, z 

widocznym dużym wzrostem w ostatnim roku – 9.8%. Cały czas pozostaje 

kwestia otwarcia się na amatorów i zaproponowanie im takich składek, aby 

przyciągnąć ich w szeregi związku. 
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ROZGRYWKI DRUŻYNOWE 

 

Szczebel rozgrywek Liczba 

drużyn 

Liczba 

zawodników 

Ekstraklasa 16 152 

I Liga 32 274 

II Liga 64 560 

III Liga 231 2102 

pozostałe 182 1692 

kluby 61 1815 

Zdefiniowane drużyny DMP 525  

RAZEM 586 6595 
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Staż zawodników w PZBS



 

 

BRYDŻ 60+ 

 

PZBS od siedmiu lat prowadzi w Polsce program Brydż 60+. Stworzyliśmy  

i wyposażyliśmy w sprzęt i literaturę 315 ośrodków w całym kraju, gdzie 

ludzie starsi mogą przyjść pograć a także nauczyć się gry w brydża. 

Dotarliśmy do około 9000 osób w wieku 60+. Ośrodki kontynuują naukę 

nowych osób oraz organizują grę dla już przeszkolonych. W ostatnim roku 

powiększyliśmy liczbę ośrodków o ponad 50. Dodatkowo w ostatnim roku 

przybyły dwa: Dom Pomocy Społecznej i Centrum Alzheimera w ramach 

badań nad prewencyjną i terapeutyczną rolą grania w brydża u osób 

starszych z lekką demencją. Dzięki programowi przybyło nam sporo nowych 

członków. 

 

SPRAWY MŁODZIEŻOWE 

 

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

Mistrzostwach Europy Juniorów w Oslo (Norwegia) oraz Otwartych  

Mistrzostwach Świata Młodzieży w Opatiji (Chorwacja). Cieszą również 

sukcesy juniorskie w ważnych imprezach ogólnopolskich – i tych sukcesów 

jest coraz więcej, obecność młodzieży na otwartych zawodach Open jest 

mocno zauważalna. Młodzież ma również wiele okazji do międzynarodowych 

sparingów.  
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Zmiany w systemie oświaty spowodowały zmiany w zatwierdzonych 

programach nauczania klas sportowych. Agata Kowal, Adrian Bakalarz i 

Marcin Radwański prowadzą zajęcia brydżowe w szkołach na podstawie 

zatwierdzonego przez MEN programu nauczania.  

Rokrocznie organizujemy cieszące się olbrzymią popularnością obozy 

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

kursom instruktorskim przybywa nam około 30 nowych instruktorów.  

 

Brydż jest jedną z dyscyplin Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz objęty 

jest klasyfikacją sportu młodzieżowego. Od lat w wielu szkołach w Polsce 

brydż jest przedmiotem zajęć pozalekcyjnych cieszącym się dużym 

zainteresowaniem uczniów. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy  

i instruktorzy. 

Tą drogą selekcjonujemy talenty sportowe, które zamierzamy objąć szkoleniem 

centralnym co z pewnością podtrzyma tradycję przywożenia wielu medali  

z imprez mistrzowskich. Brydż jest w tej kategorii wiekowej najbardziej 

„medalodajną” dyscypliną sportu w Polsce. 

Stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do uprawiania brydża sportowego 

jest doskonałym elementem rozwoju, pokazującym wielokrotnie praktyczne 

zastosowanie zdobywanej wiedzy np. z zakresu matematyki.  

Jak potwierdzają liczne badania naukowe edukacyjne zalety brydża to: 

– uczenie logicznego i strategicznego myślenia, 

– lepsze wyniki z przedmiotów ścisłych, 

– uczenie szybkiego i samodzielnego podejmowania decyzji, 

– uczenie tworzenia i modyfikowania strategii, 

– uczenie koncentracji i krytycznego analizowania zmieniających się sytuacji, 

– uczenie rozpoznawania strategii przeciwnika w warunkach ograniczonej 

informacji. 

Rozwijane cechy: 

• doskonalenie procesu zapamiętywania, 

• nauka logicznego myślenia, 

• doskonalenie umiejętności analizy danych i kojarzenia faktów, 

• rozwijanie wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego i wnioskowania 

negatywnego. 

 

Polski Związek Brydża Sportowego w roku 2019 realizował program "Sport 

Wszystkich Dzieci" współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Szkoleniem objęliśmy około 750 dzieci. 

 



 

Program był realizowany w 37 szkołach podstawowych: 

1. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku – prowadzący: 

Halina Perkowska. 

2. Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie – 

prowadzący: Michał Powałka. 

3. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Kochanowskiego w Tarnowie – 

prowadzący: Marcin Radwański. 

4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie – 

prowadzący: Leszek Suder. 

5. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Natalii Machałowej w Kielcach – 

prowadzący: Małgorzata Golec. 

6. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie – prowadzący: 

Małgorzata Golec. 

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Warszawie– prowadzący: Wojciech 

Idzikowski. 

8. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy– 

prowadzący: Marek Czerniawski. 

9. Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O. w Wołominie – prowadzący: 

Jarosław Kostrzewa. 

10. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy – 

prowadzący: Bogumił Kupczyk. 

11. Szkoła Podstawowa w Miłkowicach – prowadzący: Mirosława Stachura. 

12. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach – 

prowadzący: Mirosława Stachura. 

13. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie– prowadzący: 

Dawid Ochman. 

14. Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinowie– prowadzący: 

Piotr Wilczok. 

15. Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie – prowadzący: Piotr 

Wilczok. 



16. Szkoła Podstawowa nr 3  im. Bolesława Krzywoustego w 

Białogardzie  – prowadzący: Bolesław Aleksandrowicz. 

17. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, SP nr 198 w Łodzi – 

prowadzący: Andrzej Kozikowski.. 

18. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie – 

prowadzący: Marek Wawrzyniak 

19. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Skarszewach – 

prowadzący: Jacek Żygowski. 

20. Szkoła Podstawowa w Szczepankowie – prowadzący: Tomasz Zaleski. 

21. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach – prowadzący: 

Grzegorz Samol. 

22. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróścinie – 

prowadzący: Andrzej Skotniczny. 

23. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie – 

prowadzący: Tomasz Kopka. 

24. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dobrzyniu – 

prowadzący: Justyna Graniczny. 

25. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowych Ręczajach – prowadzący: 

Jarosław Kostrzewa. 

26. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie - 

prowadzący: Marcin Kuflowski. 

27. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kruszynie - prowadzący: Roland 

Lippik. 

28. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej -

prowadzący: Adrian Bakalarz. 

29. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II w Kielcach - prowadzący: 

Małgorzata Golec. 

30. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lublinie - prowadzący: 

Marta Grodzka. 

31. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II w Kielcach - prowadzący: 

Małgorzata Golec. 

32. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Wł. Jagiełły w Sochaczewie - prowadzący: 

Tomasz Kopka. 

33. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzeszowie - prowadzący: Andrzej 

Ankiersztejn. 

34. Szkoła Podstawowa AZYMUT w Pruszkowie - prowadzący: Paweł 

Szymaszczyk. 

35. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marii Montessori w Zielonej 

Górze - prowadzący: Zofia Miechowicz. 



36. Szkoła Podstawowa nr 66 im. M. Skłodowskiej - Curie w Poznaniu - 

prowadzący: Jan Sibilski. 

37. Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytomiu - prowadzący: Jerzy Matura. 

 

Liczba szkoleniowców 

 

 

SPRAWY SĘDZIOWSKIE 

W lutym 2019 EBL zorganizował kurs sędziowski w Antalyi w Turcji. 

Zgodnie z systemem szkolenia sędziów EBL taki kurs odbywa się co 3 

lata i mogą w nim uczestniczyć tylko najlepsi sędziowie (wpisani do 

rejestru sędziów EBL lub zakwalifikowani na podstawie wyników 

wcześniejszych konferencji niższego stopnia). Wśród 59 

sklasyfikowanych uczestników Polacy zajęli miejsca: 

5. Michał Klichowicz, 

6. Stanisław Mączka, 

15. Aleksander Krych, 

31. Sandra Różańska. 

Na podstawie tych wyników Michał Klichowicz i Aleksander Krych 

otrzymali od EBL tytuły sędziowskie „NBO International Tournament 

Director” (i w konsekwencji tytuły sędziego międzynarodowego w PZBS), 

a Stanisław Mączka (który uzyskał ten tytuł wcześniej) awansował 

poziom wyżej, zdobywając tytuł „EBL Tournament Director”. 

 

W marcu odbyła się coroczna konferencja sędziowska PZBS w 

Starachowicach. Wzięło w niej udział 28 sędziów (nie licząc 

prowadzących zajęcia), najlepsi wśród nich byli reprezentanci 

Warszawy: Tomasz Kiełbasa, Jakub Andruszkiewicz i Anna Kosiorek. 

 

W obu finałach Grand Prix Polski (teamów i par) wprowadziliśmy 

instancję odwoławczą w postaci arbitra („reviewera”). 

 

Tytuł  Ogółem Licencjonowanych 

Instruktor Nauczania Początkowego 2 2 

Instruktor II klasy 395 319 

Instruktor I klasy 9 4 

Trener II klasy 60 22 

Trener I klasy 4 3 

Trener klasy mistrzowskiej 1 1 

RAZEM 471 351 

   



 

Liczba Sędziów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SPRAWY DYSCYPLINARNE 

23 sierpnia Marcin Wasłowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Rzecznika 

Dyscyplinarnego. W 2019 roku, przed rezygnacją, Rzecznik Dyscyplinarny: 

• wydał 8 decyzji umarzających lub odmawiających podjęcia 

czynności, 

• złożył 9 wniosków o ukaranie. 

W momencie rezygnacji otwarte były następujące sprawy: 

• 4 wnioski o ukaranie przed Wydziałem Dyscypliny 

• 6 zawiadomień złożonych do Rzecznika Dyscyplinarnego. 

W grudniu 2019 roku odbyło się spotkanie z kandydatami do przejęcia roli 

Rzecznika Dyscyplinarnego, jednak Zarząd ostatecznie nie zatwierdził 

kandydatur. 

 

SPRAWY IT 

 

Informacje ogólne 

PZBS kontynuuje systematyczne podnoszenie standardów usług 

informatycznych oraz uruchamianie nowych usług informatycznych, które 

redukują ręczną pracę i zwiększają bezpieczeństwo przetwarzanych danych. 

Regularnie organizowane są audyty systemów w szczególności w kierunku 

istniejących naruszeń przetwarzania danych osobowych.  

 

Na przełomie roku 2018 i 2019 dokonano wymiany stacji roboczych 

pracowników Biura oraz modernizacji i rekonfiguracji sieci lokalnej.  

 

We wrześniu 2019 roku miało miejsce jedno z większych zdarzeń 

dotyczących infrastruktury PZBS ostatnich lat czyli  kompleksowe wdrożenie 

G Suite (firmowa poczta od Google). Usługa została bezpłatnie pozyskana 

przez Marcina Wasłowicza w ramach programu wsparcia dla organizacji 

pozarządowych. Usługa pozwala nie tylko na obsługę adresów mailowych, ale 

też pozwala wspólnie pracować nad dokumentami oraz gwarantuje najwyższe 

Sędzia Ogółem Licencjonowanych 

Międzynarodowy 13 13 

Państwowy 81 69 

Regionalny 82 57 

Okręgowy 256 134 

Klubowy 503 85 

RAZEM 935 358 



standardy bezpieczeństwa przetwarzania danych. Przy okazji wdrożenia G 

Suite przygotowano wewnętrzne instrukcje i  standardy przetwarzania 

danych osobowych. Aktualnie dane przetwarzane są wyłącznie na 

zaszyfrowanych urządzeniach. 

 

Idąc krok dalej PZBS wdraża „pojedyncze logowanie” (single sign-on) 

traktując konto w domenie @pzbs.pl jako bezpieczne poświadczenie 

tożsamości danej osoby. Dzięki zredukowanej liczbie zestawów danych 

uwierzytelniających można lepiej zadbać o ich bezpieczeństwo, w tym konta 

użytkowników zabezpieczane są weryfikacją dwuetapową (MFA). 

 

Równolegle rozpoczęto proces migracji usług od różnych dostawców do 

Amazon Web Services (AWS). Zakończenie migracji zaplanowano w 2020 

roku. Migracja jest dla PZBS korzystna finansowo, gdyż PZBS korzysta z 

grantów dla organizacji pozarządowych pozyskanych przez Marcina 

Wasłowicza. Efektywna stawka dla PZBS to ok. 10% standardowych kosztów 

AWS. 

 

Inną bardzo istotną, ale również niewidoczną dla zawodników zmianą było 

przepisanie przez Michała Klichowicza kalkulatora PKLi, dzięki czemu nie 

tylko udało się wychwycić i usunąć istniejące błędy, ale przede wszystkim 

dodać do kalkulatora API, z którego mogą korzystać programiści. 

 

Dane osobowe 

 

PZBS prowadzi bardzo sumienny rejestr incydentów, w którym w 2019 roku 

odnotowano 10 zdarzeń (wiele z nich bardzo drobnych jak np. zapomniane 

hasło do poczty firmowej PZBS). Żadne zdarzenie nie było wystarczająco 

poważne aby wymagało zawiadamiania Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ani bezpośrednio samych zainteresowanych. Wszystkie zdarzenia 

skutkowały odpowiednimi działaniami. 

 

Z końcem rok 2019 Michał Zimniewicz złożył rezygnację z funkcji Inspektora 

Ochrony Danych. Marcin Wasłowicz przeprowadził proces outsourcingu tej 

usługi do podmiotu zewnętrznego. Ostatecznie w lutym 2020 roku podpisano 

umowę z firmą Data Protection Advisory Group sp. z o.o. , a nowym 

Inspektorem Ochrony Danych została Pani Anna Walosińska.  

 

Inne informacje dot. IT 

 

1. W 2019 roku szyfrowanie połączeń (SSL) stało się standardem na 

wszystkich usługach PZBS (dotąd były wyjątki dla niektórych systemów). 

2. Uruchomiono nowe usługę rejestracji online nowych zawodników 

(rejestracja.pzbs.pl). 



3. Utworzono nowy format pliku bazy z CEZARa: baza2.csv (inne 

kodowanie). 

 

REKLAMA I MARKETING 

 

Pozyskaliśmy sponsora Fabryka Kart Trefl – Kraków, z którym 

współpracujemy przy różnych okazjach, a wszystkie nasze reprezentacje 

występują w strojach z logiem sponsora. 

W roku 2019 nasze działania polegały na zwiększeniu ogólnej liczby 

materiałów w prasie, radiu i telewizji. Po sukcesie naszych brydżystów w 

Wuhan ukazało się kilka artykułów o ich zwycięstwie, m.in.: The Warsaw 

Voice – „Polish triumph in Wuhan”, Gazeta Wyborcza – „Polacy mistrzami 

świata”. 

Promocja brydża młodzieżowego, seniorskiego, a także sukcesów naszych 

brydżystów w różnorakich audycjach i artykułach prasowych, wywiady m.in. 

Igora Chalupca, Joanny Zalewskiej, Małgorzaty Maruszkin, Kuby 

Wojcieszka, Jacka Kality i Grzegorza Narkiewicza , Program 3 PR, Radio 

TokFM, Parkiet, Polityka, Rzeczpospolita). Wiele z tych działań jest zasługą 

Rzecznika Prasowego – Małgorzaty Maruszkin, a także Redaktora Naczelnego 

„Świata Brydża” Pawła Jarząbka. Dużo efektów pracy na tym polu już widać, 

ale i tu cały czas czeka nas mnóstwo zadań.  

PZBS stara się pozyskiwać sponsorów i zachowywać w świadomości 

dziennikarzy, polityków, sportowców, aktorów – dzięki organizacji różnych 

przedsięwzięć np. Bridge2Success.  

Staraliśmy się zapewnić godną oprawę podczas finałów Grand Prix Polski Par 

i Teamów. 

14 września 2019 r. uczestniczyliśmy (jako PZBS) w Narodowym 

Dniu Sportu (NDS). 

NDS nie ma charakteru lokalnego. Tego dnia w całej Polsce odbywają się 

tysiące darmowych treningów, zawodów, spotkań, pikników sportowych. 

Jednym z wielu jest piknik na błoniach PGE Narodowego w Warszawie, 

odwiedzany rokrocznie przez kilkadziesiąt tysięcy osób. Organizatorem jest 

Fundacja Zwalcz Nudę wspierająca mądre i wartościowe wspólne spędzanie 

czasu.  

W lutym dostaliśmy zaproszenie do uczestnictwa w kolejnej, VI już edycji 

NDS, jako partner i wystawca. Takie zaproszenie nie jest wcale formalnością. 

Należy wykazać się inicjatywą i ofertą odpowiadającą przewodnim ideom 

Fundacji. Może zostać ono również cofnięte za niewywiązywanie się ze 

zobowiązań (co spotkało np. Polski Związek Szachowy).  

Dodatkowo zapewniono nam bardzo duży teren (w ubiegłym roku było to 9m2, 



w tym - 100m2), namiot, stoły, krzesła, a nawet prąd – wszystko bezpłatnie!  

Ale największym pożytkiem ze współpracy z Fundacją jest całkowicie darmowa 

obecność w mediach. O nic nie musieliśmy prosić, żebrać, do niczego 

namawiać. Nieoczekiwanie wpisaliśmy się idealnie w powielane uparcie przez 

dziennikarzy zadanie, iż "piknik promuje nie tylko aktywność ruchową, ale 

również umysłową". Dysponując dużym, kolorowym, wesołym i gwarnym 

stoiskiem, stanowiliśmy idealny przykład ilustrujący powyższą tezę. 

Odwiedziło nas przynajmniej 6 stacji telewizyjnych. Małgosia Maruszkin, Asia 

Zalewska, Tomek Kiełbasa i Kuba Bazyluk udzieli kilku wywiadów. Juniorzy 

byli również na konferencji prasowej zorganizowanej dla sportowców obecnych 

na pikniku. Różnych filmów, sprawozdań, relacji w mediach było wiele i 

zostaną one na przyszłość. Bez Pikniku, nie udałoby nam się tego załatwić za 

żadne pieniądze.  

 

Oczywiście nasze uczestnictwo w Narodowym Dniu Sportu miało też zwykłe 

przyziemne cele, takie jak: 

- uświadomienie ludziom, że istnieje gra brydż, wielu nie wiedziało 

- że może to być brydż sportowy! 

- że grać w brydża można od 5 do 105 lat 

- że odbywają się Mistrzostwa Europy i Świata w tej dyscyplinie 

- że zajęcia brydżowe są obecne w szkołach 

- że nauczyć się grać w brydża wcale nie jest tak trudno 

- że prowadzone są zajęcia brydżowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych i 

seniorów w domach kultury na ich osiedlach... 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Staramy się sięgać po różne środki w celu reklamy naszej dyscypliny. 

Kontynuujemy rozpoczęty w 2018 program Bridge2Success, któremu 

patronujemy i pomagamy. Na platformie Youtube ciągle pojawiają się filmiki 

zachęcające do gry w brydża, przystępowania do lig brydżowych i do 

uczestnictwa w turnieju amatorów.  

Cały czas do poprawy jest strona internetowa związku.  

 

 

 


