
KOMUNIKAT  SK  NR 1/2020 

        Kraków, 17.02.2020 

 

W związku z utrzymaniem przez Wydział Dyscypliny PZBS Orzeczenia SK Nr 

5/2019 z dnia 05.06.2019 dotyczącego zachowania kolegi J.J. (PID 15599) - niniejszym 

podajemy treść orzeczenia do publicznej wiadomości. Ponieważ II instancja dosyć długo 

badała sprawę (Uchwała WD PZBS 54/2020/2016-2020 z dnia 05.02.2020) termin 

zakończenia kary ulega przesunięciu o 7 miesięcy i 4 dni i upływa z dniem 09.09.2020 r. 

 

Orzeczenie SK nr 5/2019 

Kraków, 05.06.2019 

ORZECZENIE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO MZBS 

 Sąd Koleżeński  MZBS, na wniosek sędziego zawodów Zbigniewa Sagana, zajmował 

się sprawą zawodnika J.J. (PID 15599) dotyczącą nagannego zachowania zawodnika podczas 

turnieju środowego 20 marca 2019.  Zdaniem SK, Kolega J.J. naruszył przepisy par.12 pkt  3  

Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS.   

Równolegle wpłynęło do SK zawiadomienie (autor chciał pozostać anonimowy) o zakłócaniu 

przez tego samego zawodnika porządku na turnieju poniedziałkowym, 18 marca 2019.  

SK zdecydował się wszcząć postępowanie dotyczące pierwszego zgłoszenia. Natomiast nie 

wszczynać postępowania w przypadku drugiego zgłoszenia, ze względu na to, że zachowanie 

zawodnika nie odbiegało od (niewątpliwie niskich) standardów przyjętych w środowisku oraz 

było tolerowane przez sędziego turnieju poniedziałkowego. 

 Sąd Koleżeński przeanalizował dostępne materiały. W toku postępowania 

wyjaśniającego rozmawiano z (notatki w załącznikach):  

- sędzią turnieju,  

- kierownikiem klubu „Żaczek”  

- obsługą baru (barmanem, który był na tej samej zmianie w momencie zdarzenia) 

- obwinionym JJ (w obecności adwokata) 

- potencjalnymi świadkami zdarzenia (lub typowego zachowania JJ w podobnych sytuacjach) 

wskazanymi przez obwinionego 

- SK próbował także uzyskać bezpośrednią relację obrażonej kelnerki, która odmówiła 

rozmowy, ze względu na to, że poruszana sytuacja jest dla niej zbyt trudna emocjonalnie. 



SK idąc za  sugestią sędziego zawodów zdecydował się na przedstawienie poszkodowanej 

ankiety w formie pisemnej. Ankieta (zał. nr 5) zawierała pytania o charakterze zamkniętym, 

dotyczące incydentu. Poszkodowana wypełniła ankietę osobiście, ale nie zdecydowała się na 

podpisanie jej imieniem i nazwiskiem. Autentyczność odpowiedzi potwierdził 

własnoręcznym podpisem  kierownik lokalu. 

Wysłuchano obwinionego, który miał możność opisania całego zdarzenia ze swojego punktu 

widzenia w obecności adwokata (na co sam nalegał i co przeciągnęło całą procedurę o około 

miesiąc).  W trakcie spotkania obwiniony zasugerował SK, odbycie rozmów ze wskazanymi 

osobami – jego partnerami brydżowymi, w charakterze potencjalnych świadków lub osób 

mogących uprawdopodobnić jego wersję wydarzeń. 

 

Mimo dysponowania ograniczoną ilością materiału dowodowego, członkowie SK zyskali 

przekonanie, że nastąpiło naruszenie  pkt 3 par.12 Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS. 

Sąd Koleżeński postanowił orzec:  

• karę zasadniczą  -  dyskwalifikacji na 10 miesięcy (okres 

tymczasowej dyskwalifikacji zalicza się w poczet kary) 

• karę dodatkową  - w postaci publikacji komunikatu o karze na 

stronie MZBS (skrót prawomocnego orzeczenia) 

W naradzie i głosowaniu brali udział: Małgorzata Praszałowicz, Piotr Kuc-

Dzierżawski oraz Przemysław Gałek. Decyzja była jednogłośna. 

Na podstawie par.45 ust.3 obwiniony J.J. może wnieść odwołanie do II instancji do Wydziału 

Dyscypliny PZBS za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego MZBS. Odwołanie wraz z 

uzasadnieniem należy wnieść w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego orzeczenia, tj do 

19 czerwca 2019. Po tym czasie orzeczenie jest prawomocne. 

 

UZASADNIENIE 

 Turniej środowy 20 marca w klubie studenckim „Żaczek” przebiegał bez zakłóceń.   

Brydżyści korzystali z baru obsługiwanego przez studentki. Spożywanie alkoholu podczas 

turnieju nie jest zabronione i jest powszechne na turniejach w tym klubie. Pod koniec turnieju 

barman zauważył niespokojne zachowanie studentki obsługującej brydżystów. Przyznała, że 

była nagabywana w wulgarny sposób przez wskazanego później przez nią na monitoringu 

zawodnika J.J. Barman niezwłocznie poinformował, pakującego już sprzęt, sędziego turnieju 

oraz kierownictwo klubu o całym zdarzeniu. Kierownictwo klubu na tej podstawie uznało 

zawodnika J.J.za „persona non grata” w klubie „Żaczek”.  

W toku postępowania wyjaśniającego, SK ustalił, że J.J. zachowywał się w stosunku 

do kelnerki w sposób rubaszny, prowokujący i z wyraźnym podtekstem seksualnym. Zarówno 



wypowiedź barmana jak i wynik ankiety samej poszkodowanej wyraźnie wskazują, że 

zachowanie to mogło zostać (i zostało) odebrane jako propozycja usługi o charakterze 

seksualnym na rzecz J.J. powiązana z potencjalnym wynagrodzeniem za taką usługę. Takie 

zachowanie wyczerpuje zdaniem SK znamiona znieważenia, w związku z czym SK uznał, że 

doszło do złamania pkt 3 par.12 Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS. 

Warto zaznaczyć, że sama poszkodowana bała się ujawnić swoje imię i nazwisko ze względu 

na potencjalne konsekwencje. Dodatkowo, cała sytuacja była dla niej na tyle emocjonalnie 

niekomfortowa, że nie zgodziła się na przesłuchanie w obecności SK. Materiał dowodowy w 

tej sytuacji był niekompletny, SK uznał za stosowne posłuchać sugestii obwinionego i zebrać 

opinie u wskazanych przez niego znajomych ze środowiska brydżystów. Koledzy postrzegają 

J.J. jako jowialnego, rubasznego starszego pana, który często zagaduje do młodych dziewcząt, 

jednak zawsze bez złych intencji. Jeden z powołanych świadków wskazał, że wypowiedzi i 

żarty J.J. bardzo często „między wierszami ociekają seksem”. SK na podstawie tych 

wypowiedzi uznał, że  nie przypisując oskarżonemu żadnych intencji, jego sposób żartowania 

i podejście do płci przeciwnej czyni wystarczająco prawdopodobnym przebieg wydarzeń 

opisany przez kierownictwo klubu. Sam J.J. nie widzi niczego nagannego w swoim 

postępowaniu, chociaż przyznał w rozmowie z SK, ze starał się dokonywać zamówień, gdy 

nie było kolejki (i świadków) przy barze.  

 Z uwagi na dobro społeczne SK skorzystał z par 34 Regulaminu Dyscyplinarnego 

PZBS o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowej dyskwalifikacji w 

stosunku do J.J. W czasie tych dwóch miesięcy obwiniony nic nie zrobił w celu wyjaśnienia 

sytuacji, nie usiłował nawiązać kontaktu z kierownictwem klubu. Podczas rozmowy 

28.05.2019 z członkami SK nie wykazał  refleksji w stosunku do swojego zachowania i trwał 

w poczuciu krzywdy, jaką mu wyrządzono pozbawiając go możliwości uczestnictwa w 

turniejach.  

 SK orzekając surową karę kierował się między innymi par 5a, pkt 2 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZBS 

Par 5 Pkt 2  RD „Wymierzając karę, organ dyscyplinarny uwzględnia w szczególności 

motywację i sposób zachowania się obwinionego, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na 

sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, właściwości i 

warunki osobiste obwinionego, sposób udziału w życiu brydżowym przed popełnieniem 

przewinienia i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie 

szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości”. 

 

Sąd Koleżeński: 

• Małgorzata Praszałowicz – przewodnicząca 

• Piotr Kuc-Dzierżawski – zastępca 

• Przemysław Gałek 

    


