
Białystok 2018-11-25 

Podlaski Związek Brydża Sportowego  

W Białymstoku 

ul. B. Chrobrego 5B m.33 

15-057 Białystok 

 

Protokół nr 6/18 

Z posiedzenia Zarządu Podlaskiego Związku Brydża Sportowego w dniu 2011-10-24 r. w 

składzie: 

1. Adam Szempliński  - Prezes Zarządu 

2. Przemysław Czarnecki - Wiceprezes Zarządu 

3. Mirosław Liszewski  - Wiceprezes Zarządu 

4. Krzysztof Krajewski  - Członek Zarządu 

5. Kamil Sawwa  - Członek Zarządu 

6. Andrzej Błachno  - Członek Zarządu 

7. Andrzej Raczkowski - Członek Zarządu 

 

Uchwała nr 1 

Zarząd Podlaskiego ZBS po przeprowadzeniu dyskusji na podstawie § 29 ust 1 pkt 4 Statutu 

Podlaskiego Związku Brydża Sportowego w związku z § 1 ust. 4, § 25 ust 1 lit. a i ust. 2, § 52 i § 54 

Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz mając na względzie § 6 ust 

4 lit b § 11 ust 1 i 2, § 14 pkt a Statutu Polskiego Związku Brydża Sportowego Zarząd Podlaskiego 

Związku Brydża Sportowego podjął w trakcie posiedzenia uchwałę o następującej treści: 

§ 1 

Powołuje się Sąd Koleżeński (SK) Podlaskiego Związku Brydża Sportowego (PodlZBS) jako organ 

dyscyplinarny pierwszej instancji w zakresie określonym w Regulaminie Dyscyplinarnym (RD) 

Polskiego Związku Brydża Sportowego (PZBS). 

§ 2 

SK PodlZBS działa w oparciu o przepisy materialne i według procedur regulowanych przez RD 

PZBS. 

§ 3 

Sąd Koleżeński składa się z 5-9 osób w tym z Przewodniczącego. 

§ 4 

Przewodniczący SK zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań przez Sąd Koleżeński. 

W szczególności, kierując się zasadami określonymi przez RD PZBS: 

a. wyznacza składy orzekające do poszczególnych spraw i przewodniczących składów 

orzekających; 

b. przy zmniejszeniu się z jakichkolwiek przyczyn liczby członków sądu koleżeńskiego poniżej 

minimum określonego w § 3 niezwłocznie wskazuje Zarządowi PodlZBS kandydatów 

na członka SK. 

c. podejmuje działania wymienione w pkt b w przypadku, gdy w związku z wyłączeniem 

poszczególnych członków SK nie jest możliwe wyznaczenie składu orzekającego w sprawie; 

d. jest odpowiedzialny za dokumentowanie, przekazywanie organom dyscyplinarnym wyższej 

instancji i archiwizowanie dokumentacji związanej z pracą SK. 

§ 5 

SK, wg przyjętych przez siebie zasad, może powołać spośród swoich członków zastępcę 

przewodniczącego oraz osobę odpowiedzialną za zadania wymienione w § 4 lit. b inną niż 

przewodniczący. 

 

§ 6 

Na przewodniczącego SK powołuje się Kol Mariana Krasowskiego PID wg systemu Cezar 16317. 



§ 7 

Powołuje się ponadto na członków SK PodlZBS 

Kol. Sławomir Bolesta PID wg systemu Cezar 4157  

Kol. Janusz Kowalewski PID wg systemu Cezar 4042   

Kol. Mirosław Liszewski PID wg systemu Cezar 4043  

Kol. Adama Myśliwiec PID wg systemu Cezar 12492  

Kol. Krzysztof Dach PID wg systemu Cezar 8605 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.12.2018 r.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 2 

Zarząd Podlaskiego ZBS po przeprowadzeniu dyskusji podjął uchwałę w sprawie aneksu do 

informacji dotyczącej Wojewódzkiego Finału MPP na impy z dn. 16 września 2018 r. następującej 

treści: 

W związku z przyjętą przez organizatora formułą 21 Otwartych Mistrzostw Polski Par (MPP) na 

IMPy 2018, Zarząd PodlZBS nie ogranicza liczby par chcących reprezentować okręg Podlaski, przy 

następujących zasadach pokrycia kosztów pobytu: 

a. refundacją kosztów pobytu mogą być objęci wyłącznie zawodnicy , którzy brali udział w finale 

wojewódzkim (16 września 2018 r.) z opłaconą składką członkowską indywidualną za 2018 r. 

b. para która uzyska najwyższą lokatę otrzyma zwrot kosztów 100%  

c. para która uzyska drugą lokatę otrzyma zwrot kosztów 50% 

d. kolejne pary nie otrzymają zwrotu kosztów 

e. jednocześnie uchwalono maksymalne kwoty dla poszczególnych składników: 

 przejazd Białystok – Kraków w jedną stronę – 79 zł (cena biletu PKP II kl. pośp, bez 

konieczności dołączania biletów) 

 noclegi – do 80 zł za dobę dla 1 osoby – na podstawie faktury 

 wpisowe – wg Regulaminu (100 zł/zawodnika w eliminacjach i 50 zł/zawodnika w finale) 

 diety, przejazdy po m. Kraków – wg ogólnie obowiązujących przepisów 

Uchwała jest zgodna z wcześniejszymi ustaleniami między członkami Zarządu (bezpośrednie i 

telefoniczne), przekazanymi przez prezesa zainteresowanym zawodnikom. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 3 

Zarząd Podlaskiego ZBS po przeprowadzeniu dyskusji podjął uchwałę w sprawie najważniejszych 

elementów opracowywanego Regulamin GPW 2019, dotyczących: 

 wysokości wpisowego – kwoty sugerowane, ostateczną decyzję każdorazowo podejmuje 

organizator 

 wysokości odpisów – 7 zł od zawodnika  

 formuły ustalenia klasyfikacji końcowej – na podstawie n-7 najlepszych wyników (n – ilość 

planowanych turniejów), bez turnieju finałowego 

 nagrody finansowe - dla co najmniej 5 pierwszych zawodników, nagroda specjalna dla 

najlepszej kobiety 

 pozostałe elementy merytoryczne zgodnie z wcześniej prowadzonymi konsultacjami 

Wersja kompletna Regulaminu zostanie zaprezentowana przez prezesa, najpóźniej do końca listopada 

2018 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 4 
Zarząd Podlaskiego ZBS po przeprowadzeniu dyskusji podjął uchwałę w sprawie przyjęcia, 

zaprezentowanego przez prezesa, kalendarza zawodów Podlaskiego ZBS na rok 2019. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 



 

Uchwała nr 5 

Zarząd Podlaskiego ZBS po przeprowadzeniu dyskusji podjął uchwałę w sprawie przyjęcia, 

zaprezentowanego przez prezesa sposobu ewidencjonowania i rozliczania przejazdów samochodem 

prywatnym dla celów służbowych w teren, poza miasto Białystok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Poza podjętymi uchwałami Zarząd Podlaskiego ZBS przeprowadził dyskusje dotyczącą: 

1. inwentaryzacji – jest na ukończeniu, zawiera informację o posiadanym majątku oraz miejscem 

przechowywania/składowania  

2. sytuacji finansowej, sposobu pozyskiwania finansowania działalności oraz nowego sprzętu – 

sytuacja finansowa stabilna, zobowiązania regulowane na bieżąco; zakupy inwestycyjne starać się 

realizować w ramach projektów o dofinansowane; czynić starania w obniżaniu kosztów 

działalności (m.in. kosztów obsługi sędziowskiej oraz wynajmowanych na imprezy lokali). 

3. zobowiązań między Podlaskim ZBS a Miejskim Białostockim Klubem Brydżowym (MBKB) – 

przejęcie szkolenia dzieci i młodzieży szkolnej przez MBKB bez wzajemnych zobowiązań, w tym 

zobowiązań finansowych i majątkowych (warunkowo, o ile zostanie przyjęte sprawozdanie z 

realizacji umowy na szkolenie dzieci w 2018 r., zawartej z Urzędem Miasta Białystok) 

4. sprawę wprowadzania składek członkowskich do PZBS do bazy danych CEZAR, za które 

odpowiedzialny jest Andrzej Raczkowski; 

5. odznak PZBS – kompletny wniosek wytypowanych do odznaczenia członków PZBS przygotuje 

Andrzej Raczkowski 

6. przygotowania i rozesłania kart z życzeniami świątecznymi.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

1. ............................................... 

 

2. ............................................... 

 

3. ............................................... 

 

4. ............................................... 

 

5. ............................................... 

 

6. ............................................... 

 
7. ............................................... 

Protokółował: 

Kamil Sawwa 

Załącznik: Ewidencja przejazdów 

 

.................................................. 

 



 

    
EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU 

     

             

    
miesiąc:  rok:  

     

             

      
Podlaski Związek Brydża sportowego 

…………………………………….. 
     

15-057 Białystok, ul. B. Chrobrego 5B m.33 
Nazwisko i Imię odbywającego podróż służbową 

     
     

             

           

          
…………………………………….. 

          
Adres zamieszkania odbywającego podróż służbową 

          
             

   
nr rejestracyjny pojazdu:  

 
pojemność silnika: 

  

             

L.p. 
Data 

wyjazdu 
Trasa wyjazdu Cel wyjazdu 

Liczba 
km 

Stawka 
za km [zł] 

Wartość 
w [zł] 

Uwagi 

1     0,65    

     0,65   

     0,65   

     0,65   

          0,65     

     0,65   

          0,65     

Razem do wypłaty    

             

     
słownie zł.: 

 

             
  

         
…………………………………….. 

  
…………………………………….. 

 
…………………………………….. 

Wystawił (osoba podróżująca) Podpis 
  

Zatwierdził: 
   

Pokwitowanie odbioru 
  

 


