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P R O T O K Ó Ł 
 

Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Brydża Sportowego 
 

odbytego w dniu 27 września 2008r. w Warszawie 
 

Ad.1. Zjazd otworzył prezes Związku Radosław Kiełbasiński  witając gości Zjazdu oraz 
delegatów. 
 
Nastąpiła ceremonia wyróżnienia członków szczególnie zasłużonych w minionej kadencji: 
Kol. S. Gołębiowskiego – przyznanym przez EBL „Srebrnym Medalem Zasłużonych dla 
EBL”; 
posłów Tomasza Latosa i Marka Skorupy oraz b. prezesa Dolnośląskiego ZBS Kol. J. Netera 
- statuetki okolicznościowe; 
Ryszarda Krauzego- prezesa Prokomu-głównego sponsora Związku- dyplom-list 
gratulacyjny. 
 
Następnie Prezes Radosław Kiełbasiński zaproponował kandydaturę Rudolfa Borusiewicza na 
przewodniczącego Zjazdu. 
 
Ad.2. Po akceptacji przez  Zjazd, Rudolf Borusiewicz przystąpił do realizacji §2 
Regulaminu i zaproponował powołanie prezydium do którego zgłoszono: 
 
1.Włodzimierz Andrzejew – zastępca przewodniczącego Zjazdu; 
2.Radosław Kiełbasiński 
3.Andrzej Biernacki 
Jednocześnie na protokolanta: Witolda Rowińskiego. 
W głosowaniu jawnym w.w. osoby uzyskały jednogłośną akceptację Zjazdu. 
 
Ad.3.Przyjęcie porządku obrad Zjazdu: 
 
Przewodniczący poprosił  o zgłaszanie uwag do przesłanego delegatom „Porządku obrad”- 
Zał. 1 do protokołu

a) Kol. Maliszewski- zaproponował zmianę kolejności  między pktem.14 i 15; 
. 

b) Kol. Borusiewicz- zaproponował aby pkt 10 uzupełnić ptem. 15; 
c) Kol. Michałek –sprzeciwiła się propozycji Kol. Borusiewicza; 

Wniosek kol. Maliszewskiego poddano pod głosowanie: 
Za wnioskiem: 27,  przeciw: 21, wstrzymało się: 8. 
Poddano pod głosowanie „Porządek zjazdu” – przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad.4-6. Przyjęcie REGULAMINÓW ZJAZDU (Zał. nr 2 do protokołu): 
 
Kol. Maliszewski proponuje dodanie do Reg. Zjazdu słowa: ”… i dyskusji delegatów”. 
Przyjęto poprawkę oraz powołano w głosowaniu jawnym – jednogłośnie - niżej wymienione 
Komisje: 
Komisja mandatowa: 
1.Jerzy Neter-przewodniczący 
2.Józef Pochroń 
3.Henryk Bieniasz 
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Komisja wyborcza: 
1.Włodzimierz Buze 
2.Zbigniew Sagan-przewodniczący 
3.Adam Klimasa 
4.Zdzisław Krzemiński 
5.Jan Rogowski 
Komisja skrutacyjna: 
1.Paweł Jarząbek 
2.Maria Tomczewska-przewodnicząca 
3.Marek Wojciechowski 
Komisja uchwał i wniosków 
1.Marian Wierszycki-przewodniczący 
2.Andrzej Majcher 
3.Wiesław Paczkowski 
 
Ad.7. Protokół  Komisji  mandatowej : 
 
Załącznik nr 3 do Protokołu z WZ. 
 
Przewodniczący zaproponował aby przerwa obiadowa odbyła się  po wyborach władz 
Związku oraz by w porządku obrad zamienić kolejność  między punktami 7 i 8. 
Wniosek przegłosowano jednogłośnie. 
 
Ad.8 . Sprawozdanie z działalności PZBS w kadencji 2004-2008 –R. Kiełbasiński 
           (Zał. nr 4 do protokołu). 
 
Prezes na wstępie oświadczył, że nie będzie powtarzał informacji zawartych w wcześniej 
przesłanym „Sprawozdaniu z działalności PZBS w kadencji 2004-2008”, jedynie pragnie 
wnieść uzupełnienia: 

a) Zawodnicy – stagnacja, której sprzyja rozwój brydża internetowego i niechęć do 
zrzeszania się. Spadek ilości członków jest nie tylko w Polsce ale w całej Europie 
(patrz tabela porównawcza w zał. nr 4); 

b) Sprawy finansowe –  w I kadencję (2000/2004) weszliśmy z zadłużeniem 1,5 mln., 
a zakończyliśmy deficytem 150 tys.  
II kadencja - główny cel to zrównoważenie budżetu. Prezes podkreślił, że ZG to praca 
społeczna i stały nadzór  nad wydatkami Związku. Finanse kontroluje również 
Komisja Rewizyjna, która była bardzo pomocna w usprawnianiu pracy na tym 
odcinku (natychmiast  korygowane błędy). Kontrola zewnętrzna to również Biuro 
księgowe LICZYK. Duża pomoc okazało nam BIURO DORADCZE - szczególnie 
pod kątem uniknięcia nieprawidłowości podatkowych. 
AUDYT był wykonany w r.2008: nie stwierdzono nieprawidłowości za rok 2007. 
Następnie  prezes przedstawił „graficzny bilans r.2008” z zaznaczenie , że w takiej 
właśnie formie jest przedstawiana i analizowana sytuacja finansowa, na każdym z 
posiedzeń Zarządu. 

c) Sukcesy młodzieży to przede wszystkim „owoce” właściwej pracy całego zespołu  
trenerskiego. 

d) Reprezentacja OPEN – bardzo zaniżony poziom od około 2 lat. Należy wdrożyć jak  
Najszybciej PLAN przedstawiony przez K. Martensa. 

e) Wyjazdy i sprawy zagraniczne- narzekamy, że brak naszych przedstawicieli we 
Władzach organizacji międzynarodowych  a jednocześnie nie bardzo się podobają 
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„opinii brydżowej”  wyjazdy członków ZG lub innych działaczy na imprezy 
Międzynarodowe, które właśnie służą - między innymi - do „zaznaczania swej 
obecności na arenie międzynarodowej”. NIEOBECNI  nie są niestety wybierania do 
Władz Federacji Międzynarodowych. 
W strukturach europejskich jak na razie to tylko: R. Kiełbasiński, K. Martens, S. 
Latała i S. Gołębiowski. Działacze muszą jeździć na imprezy aby się kreować! Tym 
bardziej, że nasza kadra organizacyjno-sędziowska jest w stanie zorganizować każdą 
imprezę rangi europejskiej. 
Planujemy w r.20011 organizację w Poznaniu Otwartych Mistrzostw Europy lub 
Bermuda Bowl. 
Zasługą działaczy wojewódzkich są „kongresy 200-u parowe”- tu właśnie widać ich 
pracę. 
 
Delegat z sali prosi o informację jak zrealizowano uchwały poprzedniego Zjazdu. 
 
Prezes- w sprawozdaniu przesłanym delegatom zostało to ujęte. 
 
J. Maliszewski – prezes użył wyrażenia, że kadencja 2000-2004 miała dość przykre 
zakończenie, czy miał tu na myśli sprawę W. Wąsaka. 
 
Prezes – tak!. I na tym  wyczerpano Ad.8. 
 

Przewodniczący Komisji Mandatowej Kol. J. Neter odczytał  protokół KOMISJI: 
W Walnym Zgromadzeniu winno uczestniczyć 77 delegatów. Po sprawdzeniu listy obecności 
stwierdzono, że w uczestniczy 67 delegatów co stanowi 87% ogółu delegatów i w związku z 
tym Walne Zgromadzenie jest prawomocne i może podejmować wiążące uchwały. 
 
Ad. 9. – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie z kadencji 2004-
2008 (zał. nr 5 do protokołu). Podziękował za pracę członkom Komisji i za współpracę z ZG. 
Postawił wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu. 
 
Ad.10. Dyskusja: 
 
Kol. Kiełczewski- zapoznał Zjazd z ankietą  jaką przeprowadził w okresie letnim podczas 
kongresów brydżowych. Uczestnicy nie mieli żadnych zastrzeżeń do spraw organizacyjnych, 
jak też poziomu brydża w Europie w świetle naszej reprezentacji. Ankieta pokazała,że należy 
poszerzyć formy szkolenia!  
 
Kol. Michałek-  

a) sport młodzieżowy- nie odbywają  się spotkania szkoleniowców i od 3 lat nie ma 
spotkań merytorycznych; 

b) nie przyznaje się klas sportowych i trenerskich; 
c) na stronie MSiT brak jest zestawień  poszczególnych  kadr; 
d) trudności z rozliczaniem imprez przez Szamotuły 
e) upokarzające dla juniorów jest przydzielanie diet w zależności od wyniku np. MEJ 

w Jesolo. 
 
 Kol. Lasota – przedstawia problemy członków z woj. śląskiego: 

a) wnosi aby przed  wyjazdem ekipy na imprezę „dużej rangi” był podawany na 
stronie  internetowej PZBS ; preliminarz oraz listę wyjeżdżających; 
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b) relacje między ZG a WZBS-ami są niedostateczne- brak wizyt członków ZG w 
WZBS-ach; 

c) brak ze strony ZG listów z podziękowaniami dla klubów; 
d) winne być wydawane broszury n.t.”życia brydżowego w kraju”. 

 
Kol. Maliszewski: 

a) niepokojący jest ubytek członków PZBS-juniorów; 
b) ubywa uczestników imprez „kongresowych”; 
c) ZG nie wykonuje zadań statutowych odnośnie rozwoju brydża; 
d) Sprawozdanie finansowe jest niepełne. Winno być wyszczególnione ile i od kogo 

dostaliśmy pieniędzy z rozbiciem ich wydatkowania; 
e) nie należy się „obrażać” na osoby z „BRYDŻA”, które domagają się danych 

finansowych; 
f) „stwierdzam, że w minionej kadencji spadł ilość uczestników imprez 

młodzieżowych 
g) uważa ,że jedna kursokonferencja instruktorska w roku , to zbyt mało; 
h) polityka informacyjna – brydż w mediach nie istnieje; 
i) straciliśmy sponsorów i spadła ilość członków; 
j) WNIOSEK; ZG zmarnował 4 lata. 

 
Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
ABSOLUTORIUM  dla ZG. 
Głosowanie: 65 za; 1 –przeciw; 1 –wstrzymujący się. 
ABSOLUTORIUM ZOSTAŁO UDZIELONE. 
 
Kol. Buze - przewodniczący Komisji Wyborczej 
 
Zgodnie ze Statutem i wynikającymi z tego procedurami została zgłoszona kandydatura 
Radosława Kiełbasińskiego na funkcję prezesa PZBS. Jest to jedyna zgłoszona kandydatura. 
Radosław Kiełbasiński potwierdził wolę kandydowania. 
 
Przewodniczący – wniosek - z uwagi, iż jest jeden kandydat należy przystąpić do wyborów. 
Po dyskusji przedstawił wniosek pod głosowanie o jawności głosowania:  
Za wnioskiem głosowano: 46-11-2. 
Upoważnia komisję skrutacyjną do przystąpienia do procedury wyborów. 
Kto jest za wyborem Radosława Kiełbasińskiego na prezesa PZBS? 
Po podliczeniu głosów przew. KS Kol. M. Tomczewska ogłasza wyniki: 
61-2-2. 
Prezesem zostaje Radosław Kiełbasiński. 
 
Kol. Kiełbasiński- dziękuje za zaufanie i wybór. 
 
Przewodniczący – ogłasza dyskusję o zadaniach w nowej kadencji. 
 
Kol. Skorupa: 
Posiadam duże doświadczenie w działalności w innych związkach sportowych. Wg mojej 
oceny posiadamy stabilną i przejrzystą sytuacje finansową. Bogactwo imprez krajowych jest 
większe  niż  w innych dyscyplinach. Brak jest większej ilości „Balickich i Żmudzińskich”. 
Niestety brak nam umasowienia. Składki muszą być utrzymane , a ich wysokość jest do 
dyskusji. Przyszły Zarząd winien utworzyć obok sportowców, grupę członków wspierających 
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mogących brać udział w rozgrywkach brydża sportowego. Myślę ,że może się wszystko 
poprawić wobec wzrostu zamożności społeczeństwa oraz uważam, że „pozycja wyjściowa” 
jest dobra. 
 
Kol. Warężak- DWZBS - jestem członkiem  Związku od 40 lat. Chciałby przedstawić kilka 
uwag do pracy przyszłego Zarządu: 

a) Masowość – jeżeli jej nie będzie to „zginiemy” ponieważ będą coraz wyższe koszty 
wynikające ze zmniejszania się ilości członków. Uważam, że sport odwrócił się od 
ludzi. Na turniejach jest „finansowe zdzierstwo”. 

b) Wyczyn-  reprezentacji OPEN „nie ma”. Juniorzy nie mogą  się dostać do 
reprezentacji OPEN. 

c) Dyskusja jako ma ostatnio miejsce między  pismami „Brydż” i „Świat Brydża” jest 
żenująca i może mieć wpływ na „odwrócenie” się od nas  SPONSORÓW. 

 
Kol. Szparaga (ŁZBS) – spada ilość uczestników KMP, aby temu zapobiec należy ufundować 
miesięczne nagrody lub Finalne Grand Prix. Dobrze by było gdyby w „Świecie Brydża” były 
publikowane sprawozdania z rozgrywek np. III Ligi. 
 
Kol. Bieniasz  (Śl.ZBS) 

a) jeżeli nie zmienimy naboru i rozwoju brydża w szkołach to grozi brydżowi 
młodzieżowemu „upadek”; 

b) daje się odczuć wzrost poziomu sędziowania. Jest to wynik szkoleń sędziów; 
c) zbyt mało jest szkoleń dla trenerów i instruktorów- jedno szkolenie rocznie to zbyt 

mało; 
d) organizatorzy imprez młodzieżowych przywiązują zbyt mało wagi do zakwaterowania 

i wyżywienia. Zraża to młodzież do zgrupowań. 
e) Na pytania kierowane do ZG chcemy uzyskiwać odpowiedzi; 
f) Raz w roku winno się odbywać spotkanie prezesa z trenerami- kontakty się urwały; 

 
 
Kol. Luzak (WZBS)- „to co na tym zgromadzeniu przedstawię są to poglądy rozmów z 
członkami WZBS”: 

a) spada ilość członków z powodu negatywnej zmiany wizerunku brydża . Sędziowie nie 
reagują na spożywanie alkoholu i nieetyczne zachowania zawodników. Winna być 
utworzona „Komisja obserwatorów zawodów”,  jej opinia co do organizatorów 
mogłaby tych ostatnich np. pozbawić prawa organizacji turniejów 

b) sędziowie międzynarodowi są „wysokiej klasy”. Bardzo profesjonalnie prowadzone są 
przekazy internetowe z zawodów. W PZBS jest „mafia” dyktująca wysokie stawki za 
prowadzenie imprezy. Co rok zwiększają ceny za swoje usługi.  Proponuje aby każdy 
Zarząd WZBS powołał z własnego terenu komisję sędziowską , która sporządziłaby 
taryfikator sędziowski, oceniała sędziów i wprowadziła opłaty za uzyskanie licencji 
sędziego. Adept na sędziego winien przejść praktyki jak również starający się o 
wyższą klasę sędziowską. 

c) Regulamin klasyfikacyjny wymaga modernizacji ponieważ tytuły arcymistrz czy 
mistrz są ośmieszające z uwagi na brak „widełek” między tytułami. 

d) musimy się zabrać za pracę reklamującą brydża, gdyż tracimy sponsorów. 
e) reprezentacja: ZG winien traktować wyłanianie reprezentacji bardziej poważnie. 

Powinien być „kapitan sportowy” i „coach”, którzy powinni powołać 5-6 par i 
prowadzić z nimi pracę szkoleniową (treningi).  Ustanowić kryteria przyznawania 
stypendiów. 
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f) Nie należy rozgrywać SUPERMECZY. 
g) należy stworzyć „bazę-ośrodek brydżowy” aby nie było problemu  z miejscem do 

rozgrywek-zawodów. Najlepiej zbudować np. w Warszawie własny ośrodek. 
Wystąpić o fundusze „unijne”. 

 
Kol. Borusiewicz: 

a) należy wygospodarować własne środki finansowe (nadwyżka), gdyż żyjemy „na styk” 
b) oprócz wyczynu w brydżu winniśmy dostrzec REKREACJĘ. Chciałbym położyć 

nacisk na popularyzację brydża internetowego to wtedy może się zajmie nim 
(propagowaniem) telewizja. Należy uprawiać „gimnastykę intelektualną” jak np. gra 
w brydża. 

c) W uchwale należy zobowiązać ZG do wykorzystania Internetu w bardziej 
rozszerzonej formie niż dzisiejsza SZKOŁA BRYDŻA  prowadzona przez 
R.Kiełczewskiego. 
ZG winien realizować hasło-promocję brydża  „Wiek XXI – joggingiem 
umysłowym”. 

 
Kol. Jarząbek: 

a) w Warmińsko-Mazurskim ZBS do ostatniego mityngu dołączono MPInternautów. 
b) Myślę,że w „Kurniku” gra bardzo dużo brydżystów „kółkowych”, których należy 

„zagospodarować” w  brydżu sportowym- nie należy ich odpychać.  
c) Przebicie się brydża do mediów jest nierealne bo jest za mało medialny, natomiast 

brydż może się promować jako „zjawisko kulturowe” poprzez przedstawianie 
ciekawych osobowości. Brydż może trafić do prasy jako „zjawisko społeczne” a nie 
przedstawianie tabelek lub rozgrywek. 

 
Kol. Walczak: 

a) jestem odpowiedzialny za reprezentacje open, która ma „chwiejną formę”. 
b) zmysł kombinatorski Polaków, który przynosił sukcesy w poprzednich latach, na dziś 

nie wystarcza. Ogrywani jesteśmy przez „reprezentacje pracowite” (Chiny, Niemcy). 
c) proponuje, aby szkolenie, które prowadzi K.Martens za granicą – upowszechnić u nas 

w kraju. 
 
Kol. Górzynski: 

a) trzeba zbudować podstawy ekonomiczne PZBS. 
b)  w celu uzyskania środków unijnych należy zbudować założenia do skupienia 

środowisk brydżowych. 
c) W strategii sponsoringowej należy wykorzystać specjalistów do argumentacji. 
d) Kondycja regionów jest o wiele gorsza niż PZBS. 
e) Należy rozważyć wysokości składek i ich rozdział. 
f) Regulamin klasyfikacyjny jest niezrozumiały. 

 
Kol. Stańczyk: 

a) żyjemy w czasach podejrzliwości. Audyty , kontrole zewnętrzne? po co to? Kto chce 
zobaczyć BILANS to można mu to udostępnić na stronie! 

b) 1/3 związku to SENIORZY, których coraz mniej stratuje na MP, które winny być 
rozgrywane w  „ośrodkach  tańszych” –Sopot z uwagi na koszty utrzymania nie jest 
dobrym ośrodkiem. 

 
Kol. Kubiak: 
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a) przystąpić do prac związanych z odmłodzeniem Związku, poprzez podjęcie przez ZG 
starań aby była możliwość wprowadzenia brydża do szkół. Dyrektorzy szkół obecnie 
nie są zainteresowani wprowadzeniem nauki brydża .Należy do tego zmierzać poprzez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

b) wywalczyć uprawnienia dla PZBS w nadawaniu uprawnień instruktora szczebla 
wojewódzkiego, co umożliwiłoby im prowadzenie zajęć w szkołach. Obecnie w woj. 
lubuskim mamy 2 instruktorów. 

 
Kol. Michałek: 

a) wnioskuje o rozważeniu wprowadzenia klas sportowych  dla zawodników. 
b) Przesunąć organizację imprez młodzieżowych z Wielkopolski na inne mniejsze ośrodki 

– w celu promocji brydża. 
 
Kol. Dybicz: 
„Wychowałem wielu mistrzów (juniorów). Pracę z adeptami brydża zaczynałem z budżetem 
1000zł., obecnie mój budżet to 200.000zł. Wytrenowanie zawodnika spoczywa na KLUBIE,  
a należałoby tym bardziej dociążyć PZBS. Brak instruktorów nie pozwala mnie bardziej 
„rozszerzyć szkółki” –kandydaci do szkolenia się znajdą”. 
 
Kol. Maliszewski: wnioski dla ZG 

a) opracować plan rozwoju brydża; 
b) powołać Komisję młodzieżową z niezależnych od ZG osób z uprawnieniami do 

decyzji finansowych; 
c) opracować plan popularyzacji brydża w kraju; 
d) na stronie internetowej PZBS winno być utworzone FORUM; 
e) wprowadzić zróżnicowanie w wysokości składek dla nowo wstępujących do związku , 

z małą ilością PKL, aby to było dla nich mobilizujące; 
f) dążyć do porozumienia z MEN, dot. „brydża szkolnego”. 

 
Kol. Kubiak -proponuje przerwę, aby komisja skrutacyjna mogła przystąpić do pracy. 
 
Przewodniczący-przystępujemy do zgłaszania kandydatów do ZG. 
 
Prezes: 
Dziękuje za owocną dyskusje. Deklaruje współpracę ze wszystkimi i rekomenduje n.w. osoby 
jako kandydatów do nowego Zarządu: 
-A. Biernacki 
-R. Borusiewicz 
-L. Nowak 
-S. Gołębiowski 
-S. Latała 
Charakteryzuje sylwetki  zgłoszonych i propozycje jakim odcinkiem pracy mieliby się zająć 
po ewentualnym wyborze do ZG. 
 
Kol. Kubiak: 
Przedstawia i zgłasza kandydaturę Grzegorza Pogodzińskiego. 
 
Kol. Biernacki: 
Wnioskuje by Zjazd ustalił liczbę członków ZG. 
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Kol. Kiełbasiński: 
Wnoszę o skład 11-osobowy 
 
Przewodniczący : 
Poddaje wniosek pod głosowanie. Wynik: 65-0-1. 
 
Kol. Pochroń: 
Zgłasza i charakteryzuje kandydaturę Leszka Czarnobaja. 
 
Kol. Romaniszyn: 
Zgłasza kandydaturę Mariana Wierszyckiego. 
 
Kol. Majcher: 
Zgłasza kandydaturę Włodzimierza Stobieckiego. 
 
Kol. Gołębiowski: 
Zgłasza kandydaturę Piotra Walczaka. 
 
Kol. Jarząbek: 
Zgłasza kandydaturę Jana Rogowskiego. 
 
Kol. Luzak: 
Zgłasza kandydaturę Włodzimierza Buze 
 
Kol. Maliszewski: 
Zgłasza kandydaturę Piotra Dybicza 
 
Kol. Krzemiński: 
Zgłasza kandydaturę Ryszarda Kiełczowskiego, który nie wyraża zgody 
 
Kol. Walczak: 
Zgłasza kandydaturę Zdzisława Krzemińskiego 
 
Kol. Łazikiewicz: 
Zgłasza kandydaturę Henryka Bieniasza 
 
Kol. Nowak: 
Zgłasza kandydaturę Jana Grygiera i Zbigniewa Sagana 
 
Kol. Mierzwa:: 
Zgłasza kandydaturę Kazimierza Chłobowskiego. 
 
Przewodniczący wnosi o zamknięcie listy kandydatów. Głosowanie :54-8-3. 
 
Przewodniczący wnioskuje o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji  
Rewizyjnej. 
 
Kol. Pochroń: 
Zgłasza kandydaturę  Romana Budzika. 
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Kol. Neter 
Zgłasza kandydaturę Zdzisława Romaniszyna 
 
Kol. Mamrot: 
Zgłasza kandydaturę Włodzimierza Andrejewa. 
 
Przewodniczący : 
Wnioskuje o zamknięcie listy. Głosowanie : 62-1-1. 
 
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki wyborów do Zarządu Głównego: 
Obecnych 67; wydano 65 kart do głosowania; głosów  ważnych: 65. 
Poszczególne osoby otrzymały  następującą ilość głosów:(zał. nr 6 do protokołu) 

-Henryk Bieniasz -22 
-Andrzej Biernacki-48 
-Rudolf Borusiewicz-54 
-Włodzimierz Buze-43 

-Kazimierz Chłobowski-5 
-Piotr Dybicz-42 

-Stanisław Gołębiowski-60 
-Jan Grygier-19 

-Zdzisław Krzemiński-22 
-Stanisław Latała-37 
-Leszek Nowak-44 
-Józef Pochroń-17 

-Grzegorz Pogodziński-11 
-Jan Rogowski-29 
Zbigniew Sagan-10 

-Włodzimierz Stobiecki-6 
-Piotr Walczak-49 

-Marian Wierszycki-37 
 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki na przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej (zał. nr 6 do protokołu): 

-Włodzimierz Andrejew-20 
-Roman Budzik-12 

-Zdzisław Romaniszyn-25 
W DRUGIM GŁOSOWANIU: 
-Włodzimierz Andrzejew-24 
-Zdzisław Romaniszyn-35 
 
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki wyborów do Komisji Rewizyjnej 
(zał. nr 6 do protokołu): 

-Włodzimierz Andrejew-29 
-Roman Budzik-19 

-Ryszard Kiełczowski-41 
-Ryszard Kluk-10 

-Leszek Kwiatkowski-22 
-Janusz Maliszewski-29 

-Zdzisław Reczek-19 
-Andrzej Wachowski-18 
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c.d. dyskusji: 
 
Kol. Chodorowski: 

a) tabele ilości członków na tle organizacji w Europie korzystnie. Mamy 10% juniorów do 
lat 19. W przedziale 20-25 lat następuje spadek do 4%, czyli znikają nam 2 na 3 osoby. 
Należy opracować program jak nie ponosić tych strat. 

b) na DME organizowanych w r.2006 w Warszawie , w początkowym etapie było 
b.wysokie zainteresowanie mediów. Dalekie miejsce i niepowodzenia naszej 
reprezentacji, spowodowało odpływ mediów. Chyba też i po mistrzostwach sponsorów. 

 
Kol. Kiełczewski: 

a) Regulamin klasyfikacyjny - tytuł arcymistrza winien być zarezerwowany tylko dla 
zawodników, którzy zdobyli tytuł mistrza Europy. 

b) Rolą przyszłego ZG jest niwelowanie zatargów między działaczami, sędziami i 
zawodnikami. Widziałby na wyjazdach zagranicznych operatorów internetowych. 

c) Postuluje powołanie wydziału szkolenia przy ZG, w którym widziałby np. K.Martensa. 
d) Dostrzega patologie brydżowe –PODKŁADKI- .”Założę FORUM na którym będę 

piętnował takie zachowania”. 
e) Prosi o odpowiedź, jak wyglądał konkurs na kapitana reprezentacji. 

 
Kol. Gołębiowski: 
W celu pozyskania młodzieży należy aktywizować brydż w środowisku akademickim. Brydż 
wszedł do punktacji uczelnianych  jak wszystkie inne dyscypliny. Prośba do działaczy: 
zintensyfikować starania w tej materii na uczelniach. 
 
Kol. Wala: 
90% członków PZBS nie uprawia wyczynu. Należy poszukać zachęty do ich pozyskania. 
Ważna jest rola karty konwencyjnej- bo mówi ona o poziomie zawodnika. 
Zawodnicy emeryci: należy ich ściągnąć do gry-jest to duża grupa. 
 
Kol. Sagan: 
Wnioskuje aby w dniu 11.01.2009r. zorganizować ogólnopolski turniej korespondencyjny z 
którego wpisowe zostanie przeznaczone na „Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
 
Kol. Dybicz: 
Proponuje aby do powyższego turnieju dopuścić niezrzeszonych. 
 
Kol. Andrejew –przedstawia wniosek ,że każdy brydżysta winien zdać egzamin z 
„Regulaminu dyscyplinarnego” oraz „MPB”. 
 
Kol. Wojciechowski: 
W 2006r. uzgodniono, że turnieje internetowe będą objęte klasyfikacją PKL-ami. Nie 
doczekaliśmy się tego. Co dalej z turniejami i wpisowym z r.2006. 
 
Prezes: 

a) głosy krytyczne będą rozpatrywane i realizowane. Opinie są skrajne i trudno 
wszystkim dogodzić.. 

b) konkurs na kapitana reprezentacji był ogłoszony i najlepsza oferta należała do Piotra 
Walczaka. 
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c) PKL-e internetowe nie będą „mieszane” z PKL-ami uzyskanymi w „Realu”, taka jest 
(była) decyzja ZG. 

d) Sprawy dyscyplinarne są rozpatrywane demokratycznie przez WGiD. 
 
Kol. Borusiewicz : 
Przedstawił projekty rozwojowe „brydża internetowego” 
 
Kol. Michałek: 
Nie sądzi aby było dobre dla brydża ściąganie nasilę ludzi do rozgrywek internetowych. 
Niech oni przyjdą lepiej do „Realu”. 
 
Kol. Latała: 
Co zrobić aby na „dobrych imprezach” sędziowie byli godziwie opłacani? Odpowiedzią jest 
zasada „wolnego rynku” . Mnogość sędziów powoduje wzrost poziomu. WZBS-y winny 
przysyłać sędziów na szkolenia centralne. ZG w zamierzeniach ma program kształcenia 
sędziów. 
 
Kol. Wierszycki –przewodniczący Komisji uchwał: 
Przedstawił wnioski , które będą zredagowane w formie UCHWAŁY ZJAZDU. 
 
Prezes: 
Zwraca uwagę ,że nie wszystkie przedstawione wnioski mogą być ujęte w formie uchwały 
Zjazdu. 
 
Kol. Kucharski: 

a) zmniejszenie się liczby członków – przyczyną być może przedmiotowe traktowanie 
„terenu” przez ZG. To „teren” jest podmiotem! 

b) Wymaga przeredagowania przepis ,że gdy nie wniesie się opłaty z turnieju (OTP) to 
nie zalicza się PKL-i. 

 
Przewodniczący : 
Poddaje pod głosowanie WNIOSKI UCHWAŁOWE.  
Przegłosowano jednogłośnie. 
 
Prezes: 
Pogratulował nowo wybranym  członkom ZG i KR. Omówił oczekiwania związane z 
Olimpiadą w Pekinie oraz podziękował uczestnikom Zjazdu. 
 
Przewodniczący- zakończył posiedzenie Walnego Zjazdu. 
Podpisy: protokolanta i przewodniczącego Walnego Zjazdu 


