
Sprawozdanie merytoryczne 
z działalności Polskiego Związku Brydża Sportowego w roku 2020 

 

 

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 

• Tomasz Latos – wiceprezes 

• Marek Małysa – wiceprezes 

• Marcin Wasłowicz – wiceprezes  

• Adrian Bakalarz – członek Zarządu 

• Stanisław Gołębiowski – członek Zarządu  

• Jacek Grzelczak – członek Zarządu 

• Agnieszka Lena Leszczyńska – członek Zarządu 

• Ryszard Łazikiewicz – członek Zarządu 

• Artur Wasiak – członek Zarządu 

 

Komisja Rewizyjna PZBS 

• Jarosław Molenda – przewodniczący 

• Olech Bestrzyński 

• Przemysław Czarnecki 

• Witalis Talar 

• Rudolf Borusiewicz  

 

  



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 2020 utrzymaliśmy płynność finansową.  

 

Partnerem strategicznym i Sponsorem Generalnym jest firma „Budimex 

Budownictwo”. 

 

Dokładne dane finansowe zostały zaprezentowane zostały w sprawozdaniu 

finansowym oraz w dokumencie dotyczącym wydatków w 2020 roku. 

  



Przychody 

 

a) a)    przychody statutowe 1 975 515.92 

zysk netto z lat ubiegłych -108 159.49 

– środki z budżetu państwa 688 002.52 

– dotacje, darowizny, fundacje 44 419.48 

– składki członkowskie 255 092 67 

– opłaty startowe – liga 321 450.81 

– wpisowe do turniejów( w tym internetowych) 159 699.82 

– wpisowe do BridgeNet, KMP i Pajączka 480 837.67 

– odpis 1% podatku 17 737.60 

– pozostałe przychody określone statutem 9 026.75 

b) przychody z działalności statutowej odpłatnej 19 793.90 

c) przychody z działalności gospodarczej 390 912.48 

d) pozostałe przychody operacyjne 25 207.01 

e) pozostałe przychody finansowe 0.00 

RAZEM 2 412667.45 

 

Koszty 

 

a) realizacja celów statutowych 1 186 647.62 

b) działalności statutowej odpłatnej 206 918.67 

c) działalność gospodarcza 87 773.14 

d) administracja 529 483.00 

e) pozostałe koszty operacyjne 55 815.09 

f) pozostałe koszty finansowe 3 653.64 

RAZEM 2 070 291.16 

 

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. 



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 

 

Beata Madej – 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 

263 296.70 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 406 509.18 zł. 

Wartość nabytych w bieżącym roku środków trwałych ewidencjonowanych 

wynosi 30 250.01 zł. Wartość aktywów wynosi 525 024.91 zł. 
  



VI. Sprawy organizacyjne 

 

ZARZĄD 

 

Zarząd liczył 11 członków.  

Zarząd odbył osiem protokołowanych posiedzeń, ponadto Prezydium Zarządu 

zbierało się w 2020 r. czterokrotnie.  

 

Najważniejsze uchwały podjęte przez Zarząd w 2020 roku: 

Uchwała nr 1/2020/2016-2020 

Zarząd zatwierdza budżet na 2020. 

Głosowało 10 członków zarządu – 7 za, 2 wstrzymało się, 1 przeciw. 

 

Uchwała nr 11/2020/2016-2020 

Zarząd PZBS ponownie przypomina, że zgodnie ze stanowczą rekomendacją 

Ministerstwa Sportu z dnia 10 marca 2020 r., zaleca się odwołanie wszelkich 

imprez brydża sportowego organizowanych przez związki brydżowe wszystkich 

szczebli lokalnych. Rekomendacja Ministerstwa Sportu obejmuje okres do 

końca marca br. Zarząd PZBS zdecydowanie przychyla się do tej rekomendacji. 

W przypadku kolejnych zaleceń bądź decyzji Ministerstwa Sportu, będziemy o 

nich informować na bieżąco. 

Jednocześnie, Zarząd PZBS – na podstawie par. 8 ust. 4 pkt a) i e) oraz par. 

29 pkt g) Statutu - informuje, że w przypadku przeprowadzenia zawodów 

brydża sportowego w tym okresie, za ich wyniki nie będą przyznawane punkty 

klasyfikacyjne. 

Głosowało 9 członków Zarządu - 9 za. 

 

Uchwała nr 19/2020/2016-2020 

W związku z ustawą przedłużającą kadencję organów polskich związków 

sportowych Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu sprawozdawczo-

wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie do 30 czerwca 

2021. Wybór nowych władz związku zostanie połączony z zatwierdzeniem 

sprawozdania finansowego za rok 2020. Do tego czasu zostaje przedłużona 

kadencja obecnego Zarządu. 

Głosowało 10 członków Zarządu – 10 za. 

 

Uchwała nr 24/2020/2016-2020 

Zarząd zatwierdza budżet dla programu “Tarcza anty-kryzysowa (TAK) dla 

brydża młodzieżowego”.  

Głosowało 11 członków Zarządu – 11 za. 



Uchwała nr 29/2020/2016-2020 

1. Zarząd z dniem 23 czerwca 2020 r. zmienia zalecenia wprowadzone 

uchwałą nr 11/2020/2016-2020, a później przedłużone uchwałami 

14/2020/2016-2020  i 20/2020/2016-2020, w następującym 

zakresie: 

a. zalecenie odwołania zawodów brydżowych przestaje dotyczyć 

turniejów klubowych, okręgowych i regionalnych (pod warunkiem 

stosowania zasad, o których mowa w punkcie 2); 

b. w zawodach, o których mowa w lit. a powyżej, nalicza się punkty 

klasyfikacyjne. 

2. Zarząd wprowadza zatwierdzone przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego „Informacje dla organizatorów i zawodników dotyczące 

wznowienia działalności brydżowej w związku z COVID-19” 

(dokument jako załącznik nr 1 do uchwały). Dokument ten stanowi 

„zasady wewnętrzne” w myśl Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS i 

wszyscy organizatorzy zobowiązani są do jego stosowania. 

Głosowało 10 członków zarządu - 10 za. 

 

Uchwała nr 32/2020/2016-2020 

Zarząd „zamraża” ranking marcowy do odwołania. 

Głosowało 10 członków zarządu - 4 za, 1 przeciw, 5 wstrzymało się. 

 

Uchwała nr 54/2020/2016–2020 

Zarząd zatwierdził dokument „Zasady bezpieczeństwa na rozgrywkach 

brydżowych”. 

Głosowało 6 członków Zarządu – 5 za, 1 wstrzymujący się. 

 

Uchwała 67/2020/2016-2020 

Zarząd zawiesza rozgrywki ligowe do końca 2020. Decyzja dotycząca 

kolejnych zjazdów zostanie podjęta do 15 grudnia 2020. 

Głosowało 9 członków Zarządu – 7 za, 1 wstrzymał się, 1 przeciw. 

 

Uchwała nr 83/2020/2016–2020 

Zarząd zawiesza rozgrywki Korespondencyjnych Mistrzostw Polski do 

odwołania. 

Głosowało 10 członków Zarządu – 10 za. 
  

https://www.pzbs.pl/uchwaly/5693-uchwala-nr-11-2020-2016-2020-w-sprawie-choroby-covid-19
https://www.pzbs.pl/komunikaty-pzbs/kadencja-2016-20/komunikaty-zg/5707-komunikat-z-internetowego-zebrania-nr-27-zarzadu-pzbs
https://www.pzbs.pl/komunikaty-pzbs/kadencja-2016-20/komunikaty-zg/5733-protokol-z-internetowego-zebrania-nr-28-zarzadu-pzbs


LICZBA ZAWODNIKÓW 

 

W roku 2020 mieliśmy zarejestrowanych 6616 zawodników. Średnia ich wieku 

wynosiła 55 lat. 

 

 

 

 

Liczba zawodników 2020 roku 

Lp. Pozycja 
Liczba 
osób 

1 
zawodnicy młodsi niż 21 lat 

974 
(rocznik 1998 i następne) 

2 
zawodnicy w wieku od 21 do 25 lat 

125 
(roczniki 1993 do 1997) 

3 
zawodnicy w wieku od 26 do 65 lat 

2976 
(roczniki 1953 do 1992) 

4 
zawodnicy w wieku od 66 do 70 lat 

1010 
(roczniki 1948 do 1952) 

5 
zawodnicy starsi niż 70 lat 

1495 
(rocznik 1947 i wcześniejsze) 

6 członkowie honorowi 36 

ŁĄCZNIE: 6616 
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Liczba zawodników PZBS



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

widocznym dużym wzrostem w ostatnich latach. 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 32 277 

II Liga 64 564 

III Liga 231 2167 

pozostałe 182 1774 

kluby 61 1682 

Zdefiniowane drużyny DMP 525  

RAZEM 586 6616 
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BRYDŻ 60+ 

 

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

i wyposażyliśmy w sprzęt i literaturę 350 ośrodków w całym kraju, gdzie 

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

Dotarliśmy do około 12 000 osób w wieku 60+. Ośrodki kontynuują naukę 

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

powiększyliśmy liczbę ośrodków o ponad 30. Epidemia utrudniła zajęcia 

w Domu 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 

 

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 ministerstwo programu nauczania.  
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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. 

 

Tytuł  Ogółem Licencjonowanych 

Instruktor Nauczania Początkowego 2 2 

Instruktor II klasy 321 312 

Instruktor I klasy 5 5 

Trener II klasy 50 49 

Trener I klasy 5 5 

Trener klasy mistrzowskiej 1 1 

RAZEM 384 374 

   



SPRAWY SĘDZIOWSKIE 

 

W styczniu odbyła się coroczna konferencja sędziowska PZBS  

w Starachowicach. Wzięło w niej udział 24 sędziów (nie licząc prowadzących 

zajęcia), najlepsze wyniki osiągnęli: Marcin Woźniak (Poznań), Anna Kosiorek 

(Warszawa) i Jeremiasz Mazur (Tarnów).  

W lutym zorganizowano regionalny kurs sędziowski w Poznaniu. Brały 

w nim udział głównie osoby, które wcześniej nie miały tytułu sędziowskiego. 

6 uczestników otrzymało tytuły sędziego klubowego. Pomysł regionalnych 

kursów w różnych województwach jest od kilku lat wdrażany przez Michała 

Klichowicza, który zajmuje się przygotowaniem materiałów i prowadzeniem 

szkoleń; w przypadku poznańskiego kursu prowadzeniem zajął się  

w zastępstwie Maciej Czajkowski.  

Najlepsi polscy sędziowie otrzymali propozycje pracy w ważnych 

zawodach międzynarodowych (które ostatecznie nie odbyły się z powodu 

epidemii). Dzięki bardzo dobrym wynikom kursu sędziowskiego EBL 2019 

było to szersze grono niż w poprzednich latach. 

 

Liczba Sędziów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Sędzia Ogółem Licencjonowanych 

Międzynarodowy 11 11 

Państwowy 65 58 

Regionalny 54 46 

Okręgowy 190 101 

Klubowy 326 54 

RAZEM 646 270 



KLUB BRIDEGNET 

 

W okresie od czerwca 2020 do czerwca 2021 turnieje BridgeNet 

prowadziła ekipa pod przewodnictwem Marii Tomczewskiej sędziego 

państwowego. Do prowadzenia turniejów zaangażowała ona ekipę 10 osób 

(każdy jeden turniej tygodniu). Początkowo były to również osoby bez 

kompetencji, tyle, że doświadczone w prowadzeniu turniejów na BBO, ale 

docelowo w ekipie miały być wyłącznie osoby z tytułami sędziowskimi 

i opłaconą składką członkowską i tak się stało. 

Od czerwca 2020 Maria Tomczewska opracowała i wdrożyła do 

stosowania procedury postępowania, raportowania zdarzeń, obowiązek 

konsultowania merytorycznych decyzji sędziowskich, zgłaszania nietypowych 

akcji i wykroczeń przeciwko dobrym obyczajom, tak aby maksymalnie 

stosować w miarę możliwości przepisy MPB w rozgrywkach BBO i aby 

niezależnie od tego kto prowadzi turniej, stosować te same standardy 

postępowania. Nie zawsze spotyka się to z akceptacją graczy przyzwyczajonych 

do werdyktów rozjemczych typu 50/50 czy 60/40. Problemem też jest utrata 

łączności z serwerem (problem techniczny lub zamierzona ucieczka) 

i komunikacja z graczami, którzy często zapytani, nie udzielają wyjaśnień 

(a przyczyny mogą być różne). Wszelkie zdarzenia z okresu czerwiec 2020-

2021 są rejestrowane, dzięki czemu można ocenić czy wykroczenie danego 

gracza jest incydentalnym przypadkiem, czy długotrwałym naruszaniem 

zasad. 

W wyniku zgłoszenia zdarzeń typu „naruszenie dobrych obyczajów” 

TD wnioskowali o czasowe ograniczenie możliwości startu wykraczających 

(od 3-5 dni bana). Jesienią 2020 r. zgłoszono do analizy dwa przypadki 

„nadzwyczajnie trafnej gry na wiście i w licytacji dwóch par”, co po 

przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez władze klubu zakończyło 

się czasowym zawieszeniem uczestnictwa (miesiąc i dwa miesiące) dla 

obserwowanych par. W 2021 takich zgłoszeń nie było. 

Przewlekające się w czasie ograniczenia w grze na żywo związane 

z sytuacją epidemiczną zaowocowały rozwojem różnego typu nowych form gry 

w brydża w Internecie: Liga czwórek i ligi wojewódzkie, kongresy weekendowe 

na BBO, rozgrywki na RealBridge itp. Miało to wyraźny wpływ na liczebność 

chętnych do uczestnictwa w turniejach BridgeNet. Formalnie na liście 

członków mamy zarejestrowanych ok. 3200 osób, a startujących jest o wiele 

mniej.  
  



Trochę statystyki: 

- w lipcu2020 roku w turniejach klubowych indywidualnych zbierało się 

ok. 12 stołów, a w eliminacjach do IMP ok. 15 stołów; 

- w lipcu 2020 roku w turniejach klubowych par zbierało się ok. 18 

stołów, a w eliminacjach do MPPar  ok. 25 stołów, a czasem nawet 30;  

- w maju 2021 roku w turniejach klubowych indywidualnych zbierało się 

ok. 7 stołów, a w eliminacjach do IMP ok. 18 stołów; 

- w maju 2021 roku w turniejach klubowych par zbierało się ok. 16 

stołów, a w eliminacjach do MPPar  ok. 20 stołów. 

 

Widać wyraźnie zmniejszenie liczby startujących, choć eliminacje do 

Mistrzostw Polski nadal cieszą się powodzeniem, a zawodnicy bardzo 

dokładnie sumują zdobywane pkle i w razie niedokładności systemu zawsze 

zgłaszają braki.  

 

 

 
SPRAWY DYSCYPLINARNE 

 

W okresie od 1 stycznia 2020 roku aż do dziś struktury dyscyplinarne 

PZBS działały nieprzerwanie, mimo kilku zmian osobowych. Początkowo 

Wydział Dyscypliny pracował w składzie 5-cio osobowym, pod 

przewodnictwem Jacka Grzelczaka, który w związku z vacatem na 

stanowisku Rzecznika Dyscyplinarnego równolegle pełnił również tę funkcję. 

W sierpniu 2020 Jacek Grzelczak formalnie został Rzecznikiem 

Dyscyplinarnym, a Piotr Ilczuk został Przewodniczącym Wydziału 

Dyscypliny. 

W związku z napływem coraz większej ilości zgłoszeń o podejrzeniach 

nieczystej gry w internecie z wykorzystaniem niedozwolonych środków 

komunikacji Zarząd w listopadzie 2020r. podjął decyzję o powołaniu Komisji 

Etyki, której zadaniem jest wsparcie Wydziału Dyscypliny w działaniach 

przeciwstawiających się złym praktykom. Dodatkowo w celu podniesienia 

efektywności działań, została nawiązana ścisła współpraca z BBO. 

Obecnie w skład struktur dyscyplinarnych PZBS wchodzą: 

• Rzecznik Dyscyplinarny – Jacek Grzelczak; 

• Wydział Dyscyplinarny – 4 osoby z Piotrem Ilczukiem jako 

przewodniczącym; 

• Komisja Etyki – 4 osoby ze Sławomirem Zawiślakiem jako 

przewodniczącym. 



Zebrania Wydziału Dyscypliny odbywają się mniej więc dwa razy w miesiącu. 

Komisja Etyki spotyka się w cyklu dwutygodniowym, w składzie 

poszerzonym o Rzecznika Dyscyplinarnego i Przewodniczącego Wydziału 

Dyscypliny. 

W ciągu ostatnich 17 miesięcy do Rzecznika Dyscyplinarnego wpłynęło 19 

spraw, z czego 

• 4 zostały rozwiązane polubownie na etapie postępowania 

wyjaśniającego; 

• 8 zostało umorzonych po przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego; 

• 1 zakończyło się orzeczeniem o winie na zasadzie dobrowolnego 

poddania się karze; 

• 8 postępowań zakończyło się wnioskiem do Wydziału Dyscypliny 

o wymierzenie kar dyscyplinarnych. 

W tym samym okresie Wydział Dyscypliny 

• rozpoznał 13 spraw dyscyplinarnych (kilka jeszcze z lat 

ubiegłych) 

• sformułował 15 orzeczeń dyscyplinarnych 

Komisja Etyki zajmuje się zgłoszeniami spływającymi z różnych źródeł oraz 

licznymi przypadkami, w których podejrzenie nieczystej gry pojawia się  

w trakcie prowadzonych analiz.  

Przykładowa procedura rozpatrzenia zgłoszenia podejrzenia nieczystej gry  

w internecie: 

1. Zgłoszenie przekazywane jest do Komisji Etyki. 

2. Podejrzani poddawani są analizie statystycznej w oparciu  

o rozwiązania Nicolasa Hammonda (u nas poddajemy analizie 

skuteczność pierwszego wisty w zestawieniu z rzeczywistym 

rozkładem kart). 

3. W przypadku osób wistujących ze skutecznością zdecydowanie 

wyższą niż osiągana przez światowych ekspertów brydża, ich 

rozdania poddawane są szczegółowej analizie. 

4. Jeden z analityków przegląda rozdania dostępne w internecie  

z okresu do 24 miesięcy wstecz, poszukując nie statystycznych 

rozwiązań w trakcie licytacji, rozgrywki i wistu. W zależności od 

częstotliwości gry w internecie analizie podlega od 200 do nawet 

1000 rozdań podejrzanego. 

5. Jeżeli i tu potwierdzają się podejrzenia, wyselekcjonowane 

kilkadziesiąt rozdań trafia do pozostałych członków komisji  

w celu zobiektywizowania ocen. 



6. Jeżeli występuje jednomyślność, informacja o podejrzanym  

i wybrane rozdania trafią do Rzecznika Dyscyplinarnego, który 

wszczyna postępowanie wyjaśniające umożliwiając podejrzanym 

odniesienie się do zebranego materiału dowodowego. 

Na tym etapie stosowane są wszelkie dostępne procedury dyscyplinarne. 

Postępowanie wyjaśniające kończy się jednym z trzech rozwiązań 

określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym par 32 p.1 i 1a: 

• wnioskiem o ukaranie składanym do organu dyscyplinarnego  

(w tym przypadku do Wydziału Dyscypliny); 

• wnioskiem o umorzenie sprawy; 

• wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze. 

W odniesieniu do tej procedury efekty prac Komisji Etyki są następujące: 

• 14 rozpatrzonych zewnętrznych zgłoszeń; 

• kilkadziesiąt par poddanych analizie statystycznej Hammonda; 

• 6 wniosków skierowanych do Rzecznika Dyscyplinarnego. 

 

Wszystkie osoby zaangażowane w sprawy dyscyplinarne jednomyślnie 

zauważają, że ściganie osób stosujących niedozwolone wspomaganie swojej 

gry w internecie, w oparciu o dotychczasowe procedury dyscyplinarne jest 

czasochłonne i mało efektywne. Istotą takich działań powinna być 

nieuchronność kary, egzekwowanej w krótkim czasie. Nawet jeśli w 

przypadku pierwszych przewinień byłyby to kary krótkie i mało dotkliwe. 

Brydż w internecie znacząco różni się od gry na żywo i tak jak trudno 

przenieść wszystkie zasady sportowe, tak być może nie jest konieczne 

stosowanie wszystkich uregulowań ujętych w Regulaminie Dyscyplinarnym. 

Stąd prosty wniosek, aby wprowadzić dodatkowe zapisy dyscyplinujące 

graczy do Regulaminu Zawodów.  
 

 

 

  



SPRAWY IT 

 

Dane osobowe 

 

Po rezygnacji Michała Zimniewicza, z końcem roku 2019, z funkcji 

Inspektora Ochrony Danych 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.  

 

PZBS prowadzi bardzo sumienny rejestr incydentów, w którym w 2020 

roku odnotowano kilka 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. 

 

 

 

REKLAMA I MARKETING 

 

Większość działań marketingowo-reklamowych w roku 2020 z przyczyn 

oczywistych przeniosło się do strefy wirtualnej.  

Na początku roku przedstawiciele zarządu (głównie Marcin Wasłowicz, 

Witold Stachnik, Jacek Grzelczak i Lena Leszczyńska) przeprowadzili szereg 

działań umożliwiających i porządkujących działalność na platformach 

internetowych. Dzięki korzystnym umowom z największą i najpopularniejszą 

platformą do gier BBO, PZBS nie tylko nie stracił zawodników, ale zyskał 

wielu nowych. Korzystne umowy z BBO umożliwiły organizację na szeroką 

skalę ogólnopolskich i międzynarodowych rozgrywek. Polska jako jedna z 

pierwszych podpisała również umowę z nowym właścicielem BBO – 

Funbridge, zyskując wiele dodatkowych przywilejów. 

 

 

 
  



PZBS był zaangażowany w kampanię promocyjną Muzeum Kart do gry, 

które powstało w Gdyni. Fundatorem jest nasz wieloletni sponsor i partner – 

Fabryka Kart Trefl-Kraków. Idea Muzeum była szeroko reklamowana w 

prasie lokalnej i mediach internetowych, a TV Gdynia nagrała reportaż. Do 

Muzeum przynależy sala do gry w brydża, a główną aleją w budynku jest 

„Ulica Brydżowa”. W przyszłości planuje się stworzenie drużyny klubowej 

związanej z firmą Trefl, rozpoczęcie rozgrywek ligowych, uruchomienie 

klubów Brydża 60+ oraz szkółki brydżowej dla dzieci i młodzieży, a także 

prowadzenie turniejów cyklicznych.  

Promocja na większą skalę łącznie z happeningiem w trakcie Kongresu 

Bałtyckiego z udziałem znanych mistrzów brydżowych planowana była w 

dniu otwarcia Muzeum, ale impreza ze względu na ówczesne przepisy, 

została okrojona do prezentacji wirtualnej. Działalność Muzeum można 

śledzić na Facebooku i Instagramie.  

 

 

 

Pomimo pandemii PZBS wziął udział w kolejnej 8 edycji Narodowego 

Dnia Sportu. Tym razem wszystkie imprezy z nim związane odbyły się online. 

Ważnym elementem NDS była transmitowana w internecie i telewizji 

konferencja prezesów i przedstawicieli związków sportowych (z ramienia 

PZBS wystąpił Witold Stachnik). 

 

 
  



Głównym wydarzeniem w trakcie NDS był Ogólnopolski Otwarty 

Turniej Brydża Sportowego – całkowicie darmowy dla wszystkich 

uczestników, zorganizowany na platformie BBO. W turnieju można było 

wygrać liczne nagrody, a jego reklamę poza mediami PZBS, zapewnili 

organizatorzy NDS – Fundacja Zwalcz Nudę w wielu mediach 

społecznościowych i portalach informacyjnych. W turnieju uczestniczyło 160 

osób, w tym wielu zawodników niezrzeszonych w PZBS.  

 

 

 

W celu popularyzacji i poszerzenia oferty PZBS zdecydował się 

podpisać umowę z kolejna platformą internetową Real Bridge, umożliwiającą 

namiastkę brydża na żywo dzięki kamerom. Zorganizowaliśmy 5 

okolicznościowych turniejów w symbolicznych cenach, z nagrodami, między 

innymi Turniej Wigilijny i Noworoczny. PZBS we współpracy z różnymi 

podmiotami promuje we wspólnym interesie tę anglojęzyczną platformę.  

 

 

 

 

Platformy internetowe do gry w brydża, a dokładniej same zawody na 

nich organizowane, stały się również miejscem do organizacji zbiórek 

charytatywnych, na znacznie szerszą skalę niż dotychczasowe turnieje w 

realu. Takich turniejów PZBS zorganizował kilka, np.: „O Uśmiech Patryka”, 

„Dobroczynność i brydż”. 



Skromnym sukcesem reklamowym jest tegoroczna edycja kart do gry, 

który PZBS zamówił jak zwykle dla wszystkich ośrodków ligowych. Projekt 

cieszy się powodzeniem, a karty sprzedawane są w sklepach komercyjnych.  

 

 

Pomimo trudności związanych z pandemią, udało się zaistnieć kilka 

razy w mediach ogólnopolskich np. artykuły w Forbs- Igora Chalupca, na 

Onecie – Małgorzaty Maruszkin, Lekcja brydża w Czwórce w Polskim Radio 

Jakuba Wojcieszka.  

PZBS pozyskał sponsora na działania związane z kadrą mikstową. 

Dzięki wsparciu Grzegorza Głaska z SPS Construction, odbył się wielodniowy 

trening kadry (i zaproszonych gości).  
 

 
 

Na sponsora rozgrywek mikstowych pozyskano również firmę Connector, 

która wspomogła organizację Internetowych Mistrzostw Polski Par 

Mikstowych.  
 

 



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

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.  


