
 
 

Protokół Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Polskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 19 czerwca 2021 r. 

Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS odbyło się 19 czerwca 2021 r., o godzinie 10:00, w budynku 

hotelu Novotel Airport w Warszawie. 

Do udziału uprawnionych było 71 delegatów oraz zaproszeni goście. Lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 do protokołu. 

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

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

zmarłych w minionym roku. 

Prezes Zarządu PZBS zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę kol. Michała 

Zimniewicza. 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 Michała Zimniewicza na Przewodniczącego 

Zgromadzenia. 

Przewodniczący przystąpił do realizacji obowiązków i stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia. 

Przewodniczący zaproponował jako Zastępcę Przewodniczącego kol. Sandrę Różańską. Wybór odbył 

się w głosowaniu jawnym. Delegaci jednomyślnie głosowali za. 

Uchwała nr 2 

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Sandrę Różańską na Zastępcę Przewodniczą-

cego Zgromadzenia. 

Przewodniczący zaproponował jako Protokolanta kol. Michała Klichowicza. Wybór odbył się w głoso-

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

Uchwała nr 3 

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Michała Klichowicza na Protokolanta Zgroma-

dzenia. 

Przewodniczący zgłosił poprawki do przedstawionego delegatom porządku obrad, polegające na do-

daniu punktów dot. decyzji ws. premii dla Dyrektora Biura PZBS, nadania godności Honorowych Człon-

ków PZBS oraz rozszerzenia punktu dot. zmian w Statucie PZBS. 

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. 

Kol. Marek Wawrzyniak zaproponował poprawkę do Regulaminu Zgromadzenia, wymagającą do wy-

boru Prezesa Zarządu PZBS spośród dwóch kandydatów, uzyskania przez jednego z min. 50% głosów 

delegatów. Zgromadzenie odrzuciło poprawkę w głosowaniu jawnym: 22 delegatów głosowało za, 

34 przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. 



 
 

Przewodniczący zaproponował poprawkę do Regulaminu Zgromadzenia, wymagającą od kandydatów 

do Zarządu PZBS oświadczenia o spełnieniu wymogów wskazanych w ustawie o sporcie. 

Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu jawnym proponowany przez Zarząd PZBS Regulamin Zgromadze-

nia wraz z poprawką Przewodniczącego: 3 delegatów głosowało przeciw, 2 delegatów wstrzymało się 

od głosu, pozostali głosowali za. Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zgromadzenia stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

Zgromadzenie wybrało trzyosobową Komisję Skrutacyjną, w składzie: kol. Jakub Kasprzak, kol. Marcin 

Bonawenturczak, kol. Zbigniew Nowak. Nie zgłoszono innych kandydatów. Skład Komisji głosowano 

łącznie, w trybie jawnym. 3 osoby wstrzymały się od głosu, pozostałe głosowały za. 

Uchwała nr 6 

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Jakuba Kasprzaka, Marcina Bonawenturczaka 

i Zbigniewa Nowaka do Komisji Skrutacyjnej. 

Zgromadzenie wybrało trzyosobową Komisję Mandatową, w składzie: kol. Przemysław Maliszewski, 

kol. Ryszard Łazikiewicz, kol. Arkadiusz Ciechomski. Nie zgłoszono innych kandydatów. Skład Komisji 

głosowano łącznie, w trybie jawnym. 3 osoby wstrzymały się od głosu, pozostałe głosowały za. 

Uchwała nr 7 

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Przemysława Maliszewskiego, Ryszarda Łazi-

kiewicza i Arkadiusza Ciechomskiego do Komisji Mandatowej. 

Komisja Mandatowa przystąpiła do swoich obowiązków.  

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

kol. Paweł Szymaszczyk, kol. Andrzej Bojda. Nie zgłoszono innych kandydatów. Skład Komisji głoso-

wano łącznie, w trybie jawnym. 1 osoba wstrzymała się od głosu, pozostałe głosowały za. 

Uchwała nr 8 

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Michała Klichowicza, Pawła Szymaszczyka i An-

drzeja Bojdę do Komisji Uchwał i Wniosków. 

Prezes Zarządu PZBS przedstawił sprawozdanie z działalności PZBS za okres mijającej kadencji, w tym 

w roku 2020, a także sprawozdanie finansowe za rok 2020. 

Prezes Zarządu PZBS wniósł o utajnienie części sprawozdania Komisji Rewizyjnej, zawierającej wrażliwe 

informacje dotyczące toczącego się przed sądem postępowania, którego stroną jest PZBS. Nad wnio-

skiem głosowano jawnie: 1 delegat był przeciw, 5 wstrzymało się od głosu, pozostali głosowali za. 

Uchwała nr 9 

Walne Zgromadzenie Delegatów zobowiązuje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

do utajnienia fragmentów sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczących toczącego się 

przed sądem postępowania, w którym stroną jest PZBS. 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Molenda i przedstawił sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej postawił wniosek o udzielenie ustępującemu Zarządowi PZBS ab-

solutorium. 



 
 

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił przerwę w obradach. Po wznowieniu obrad odbyła się dyskusja 

nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Mandatowej, kol. Przemysław Maliszewski poinformował o prawidłowym wy-

borze 71 delegatów, a także wydaniu obecnym na sali delegatom 68 mandatów. Stwierdził jednocze-

śnie obecność kworum wymaganego do podjęcia niektórych przewidzianych porządkiem obrad 

uchwał. 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności 

Zarządu oraz nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego PZBS. 

Uchwała nr 10 

Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu 

z działalności PZBS za okres mijającej kadencji, w tym za rok 2020. 

W głosowaniu jawnym 1 delegat wstrzymał się od głosu, pozostali głosowali za. 

Uchwała nr 11 

Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe 

PZBS za rok 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta. 

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednomyślnie. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad udzieleniem ustępującemu Zarządowi PZBS absolutorium. 

Uchwała nr 12 

Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi 

PZBS za okres kadencji 2016-2021. 

W głosowaniu jawnym 3 delegatów wstrzymało się od głosu, pozostali głosowali za. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił uchwałę Komisji Rewizyjnej dotyczącą przyznania premii 

Dyrektorowi Biura Witoldowi Stachnikowi za rok 2018 i 2019, do której zatwierdzenia wymagana jest 

uchwała Zgromadzenia. Uchwała nr 2/9/2020 Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Uchwała nr 13 

Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS zatwierdza premię dla Dyrektora Biura Witolda 

Stachnika zgodnie z Uchwałą Komisji Rewizyjnej nr 2/09/2020. 

W głosowaniu jawnym 2 delegatów wstrzymało się od głosu, pozostali głosowali za. 

Kol. Witold Stachnik przedstawił sylwetki kandydatów do nadania godności Członków Honorowych 

PZBS: kol. Andrzeja Zaleskiego, kol. Marka Małysy i kol. Stefana Jacka Berwida. 

Przewodniczący zarządził głosowanie w trybie jawnym, en bloc, nad wnioskami o nadanie godności 

Członków Honorowych PZBS. 1 delegat wstrzymał się od głosu, pozostali głosowali za. 

Uchwała nr 14 

Walne Zgromadzenie Delegatów nadaje godność Członków Honorowych PZBS: 

● Andrzejowi Zaleskiemu (PID 4751), 

● Markowi Małysie (PID 4642), 

● Stefanowi Jackowi Berwidowi (PID 6506). 



 
 

Kol. Michał Zimniewicz oraz kol. Jacek Szczerba przedstawili propozycje poprawek do Statutu PZBS. 

Przewodniczący Zgromadzenia wniósł o odrzucenie jednej z poprawek kol. Jacka Szczerby. Nad wnio-

skiem głosowano jawnie: 5 delegatów głosowało przeciw, 7 wstrzymało się od głosu, pozostali głoso-

wali za. 

Przewodniczący przeprowadził trzy głosowania w trybie jawnym, nad uchwałami nr 15, 16 oraz 17 

stanowiącymi załączniki 5, 6 i 7 do Protokołu: 

● w głosowaniu nad uchwałą nr 15 wzięło udział 62 delegatów: 62 głosowało za; Przewodniczący 

oświadczył, że uchwała została podjęta wymaganą kwalifikowaną większością głosów. 

● w głosowaniu nad uchwałą nr 16 wzięło udział 62 delegatów: 62 głosowało za; Przewodniczący 

oświadczył, że uchwała została podjęta wymaganą kwalifikowaną większością głosów. 

● w głosowaniu nad uchwałą nr 17 wzięło udział 66 delegatów: 45 głosowało za, 16 głosowało 

przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta 

wymaganą kwalifikowaną większością głosów. 

Kol. Jarosław Molenda wniósł o ograniczenie czasu prezentacji kandydatów na stanowisko Prezesa Za-

rządu PZBS do 15 minut na kandydata. Nad wnioskiem głosowano jawnie: 2 delegatów głosowało prze-

ciw, 4 wstrzymało się od głosu, pozostali głosowali za. 

Kol. Stanisław Latała i kol. Marek Michałowski zaprezentowali swoje kandydatury na stanowisko Pre-

zesa Zarządu PZBS oraz potwierdzili wolę kandydowania. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, 

że obaj kandydaci spełnili wymogi określone w § 27 ust. 3 Statutu PZBS oraz złożyli oświadczenia wy-

nikające z § 13 Regulaminu Zgromadzenia. 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przerwę w obradach. Po wznowieniu obrad odbyła się dysku-

sja nad kandydaturami. 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie nad wyborem Prezesa Zarządu PZBS, w trybie tajnym 

i przystąpiła do obliczania jego wyników. 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przerwę w obradach. 

Po wznowieniu obrad, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kol. Jakub Kasprzak odczytał protokół Ko-

misji Skrutacyjnej z głosowania tajnego: oddano 4 głosy nieważne i 64 głosy ważne. Kol. Stanisław La-

tała uzyskał 21 głosów, kol. Marek Michałowski uzyskał 43 głosy. 

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że podjęto uchwałę następującej treści: 

Uchwała nr 18 

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Marka Michałowskiego na Prezesa Zarządu 

PZBS. 

Prezes Zarządu PZBS kol. Marek Michałowski zaproponował ustalenie liczby członków nowego Zarządu 

PZBS na 9 osób. 

Uchwała nr 19 

Walne Zgromadzenie Delegatów ustala liczbę członków Zarządu PZBS na 9 osób. 

W głosowaniu jawnym 2 delegatów wstrzymało się od głosu, pozostali głosowali za. 



 
 

Zgłoszono 10 kandydatów na pozostałych członków Zarządu PZBS: kol. Igora Chalupca, kol. Jacka Grzel-

czaka, kol. Tomasza Latosa, kol. Leny Leszczyńskiej, kol. Przemysława Maliszewskiego, kol. Małgorzaty 

Maruszkin, kol. Piotra Walczaka, kol. Ewy Miszewskiej-Michalewicz, kol. Przemysława Janiszewskiego, 

kol. Kacpra Kopki. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że nieobecni kandydaci - kol. Tomasz La-

tos, kol. Małgorzata Maruszkin oraz kol. Kacper Kopka - przedłożyli mu swoje zgody na kandydowanie. 

W tym miejscu pozostali kandydaci wyrazili ustnie swoje zgody na kandydowanie. Przewodniczący 

Zgromadzenia oświadczył, że wszyscy kandydaci złożyli oświadczenia wynikające z § 13 Regulaminu 

Zgromadzenia. 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie nad wyborem pozostałych członków Zarządu PZBS, 

w trybie tajnym i przystąpiła do obliczania jego wyników. 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził rozpoczęcie rozpatrywania projektów uchwał złożonych 

do Komisji Uchwał i Wniosków. 

Kol. Przemysław Maliszewski przedstawił propozycję redukcji liczebności Zarządu PZBS i likwidacji Pre-

zydium Zarządu PZBS. Wniósł o zobowiązanie Zarządu PZBS do opracowania zmian w Statucie PZBS. 

Uchwała nr 20 

Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS zobowiązuje Zarząd PZBS do opracowania zmian 

Statutu PZBS prowadzących do ograniczenia liczebności Zarządu PZBS oraz likwidacji Pre-

zydium Zarządu PZBS w terminie do kolejnego Zgromadzenia zwyczajnego. 

W głosowaniu jawnym 2 delegatów głosowało przeciw, 2 wstrzymało się od głosu, pozostali głosowali 

za. 

Kol. Piotr Żak poruszył sprawę rozgrywek III ligi Drużynowych Mistrzostw Polski. Wywiązała się dyskusja 

zakończona wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia o zakończenie procedowania tematu. W gło-

sowaniu jawnym przeciw wnioskowi głosował 1 delegat, 2 wstrzymało się od głosu, pozostali głosujący 

wniosek poparli. 

Kol. Przemysław Maliszewski przedstawił wnioski dotyczące uregulowania przynależności klubowej 

oraz rekomendacji Rady Związku ws. podziału składek członkowskich pomiędzy PZBS a WZBS. 

Uchwała nr 21 

Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS zaleca Zarządowi PZBS redystrybucję składek człon-

kowskich pomiędzy PZBS a WZBS, w stosunku 50% - 50%. Walne Zgromadzenie Delegatów 

PZBS zobowiązuje Zarząd PZBS do konsultacji sposobu pobierania składek członkowskich 

z Radą Związku do końca października 2021. 

W głosowaniu jawnym 4 delegatów głosowało przeciw, 4 wstrzymało się od głosu, pozostali głosowali 

za. 

Kol. Andrzej Pertkiewicz przedstawił wniosek dot. przyznawania za rozgrywki III ligi Drużynowych Mi-

strzostw Polski punktów klasyfikacyjnych aPKL. Nad wnioskiem głosowano jawnie: 3 delegatów po-

prało wniosek, 4 wstrzymało się od głosu, pozostali głosowali przeciw. 

Kol. Stanisław Pająk przedstawił wniosek dot. publikacji werdyktów sędziowskich wraz z ich omówie-

niem. Wywiązała się dyskusja zakończona wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia o zakończenie 



 
 

procedowania tematu. W głosowaniu jawnym 1 delegat wstrzymał się od głosu, pozostali głosujący 

wniosek poparli. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania nad wyborem 

pozostałych członków Zarządu PZBS: kol. Igor Chalupec uzyskał 51 głosów, kol. Jacek Grzelczak uzyskał 

49 głosów, kol. Przemysław Janiszewski uzyskał 53 głosy, kol. Kacper Kopka uzyskał 49 głosów, kol. To-

masz Latos uzyskał 47 głosów, kol. Lena Leszczyńska uzyskała 35 głosów, kol. Przemysław Maliszewski 

uzyskał 62 głosy, kol. Małgorzata Maruszkin uzyskała 43 głosy, kol. Ewa Miszewska-Michalewicz uzy-

skała 46 głosów, kol. Piotr Walczak uzyskał 46 głosów. 

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że podjęto uchwałę następującej treści: 

Uchwała nr 22 

Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS powołuje pozostałych członków Zarządu PZBS: 

● Igora Chalupca, 

● Jacka Grzelczaka, 

● Przemysława Janiszewskiego, 

● Kacpra Kopkę, 

● Tomasza Latosa, 

● Przemysława Maliszewskiego, 

● Ewę Miszewską-Michalewicz, 

● Piotra Walczaka. 

Zgłoszono jednego kandydata na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: kol. Jarosława Mo-

lendę, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

Kol. Jarosław Molenda zaproponował ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej na 5 osób. 

Uchwała nr 23 

Walne Zgromadzenie Delegatów ustala liczbę członków Komisji Rewizyjnej PZBS na 5 osób. 

W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Zgłoszono kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej PZBS: kol. Marcina Pędzińskiego (wyraził zgodę 

na kandydowanie), kol. Tadeusza Biernata (Przewodniczący Zgromadzenia potwierdził otrzymanie pi-

semnej zgody na kandydowanie), kol. Jacka Szczerby (nie wyraził zgody), kol. Olecha Bestrzyńskiego 

(wyraził zgodę na kandydowanie), kol. Michała Kilanowskiego (wyraził zgodę na kandydowanie), 

kol. Leny Leszczyńskiej (nie wyraziła zgody). 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowania nad wyborem Przewodniczącego oraz członków 

Komisji Rewizyjnej PZBS i przystąpiła do obliczania ich wyników. Wobec zgłoszenia 4 kandydatur 

na 4 miejsca skład Komisji Rewizyjnej głosowano en bloc. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania nad wyborem 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: oddano 1 głos nieważny i 48 głosów ważnych. Za powołaniem 

kol. Jarosława Molendy oddano 44 głosy, przeciw głosowało 4 delegatów.  

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że podjęto uchwałę następującej treści: 



 
 

Uchwała nr 24 

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje Jarosława Molendę na Przewodniczącego Ko-

misji Rewizyjnej PZBS. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania nad wyborem 

pozostałych członków Komisji Rewizyjnej: oddano 47 głosów ważnych. Za powołaniem proponowa-

nego składu Komisji Rewizyjnej oddano 44 głosy, przeciw głosowało 3 delegatów.  

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że podjęto uchwałę następującej treści: 

Uchwała nr 25 

Walne Zgromadzenie Delegatów powołuje pozostałych członków Komisji Rewizyjnej PZBS: 

● Olecha Bestrzyńskiego, 

● Tadeusza Biernata, 

● Michała Kilanowskiego, 

● Marcina Pędzińskiego. 

Kol. Andrzej Bojda przedstawił wniosek dot. zawartości „Świata Brydża” kierowanej do najmłodszych 

czytelników. 

Uchwała nr 26 

Walne Zgromadzenie Delegatów rekomenduje Zarządowi PZBS dodanie do “Świata Bry-

dża” materiałów przeznaczonych dla najmłodszych odbiorców czasopisma (dzieci). 

W głosowaniu jawnym przeciw wnioskowi głosował 1 delegat, 5 wstrzymało się od głosu, pozostali 

głosujący wniosek poparli. 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków kol. Michał Klichowicz poinformował o niewpłynięciu dal-

szych wniosków i projektów uchwał. 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady. 

 

 

 

Michał Klichowicz 
Protokolant 

 

Michał Zimniewicz 
Przewodniczący Zgromadzenia 

 

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. Uchwała nr 2/9/2020 Komisji Rewizyjnej PZBS 

5. Uchwała nr 15 w sprawie zmiany Statutu PZBS 

6. Uchwała nr 16 w sprawie zmiany Statutu PZBS 

7. Uchwała nr 17 w sprawie zmiany Statutu PZBS 
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