
Protokół ze spotkania nr 2/2021 Zarządu kadencji 2021-2025 

 

Spotkanie Zarządu odbyło się w środę 23. czerwca w godzinach 13:30 – 15:00 w Krakowie. 
W spotkaniu wziął udział Zarząd w pełnym składzie. Podczas spotkania uchwalono następujące 
uchwały: 

1. Zarząd MZBS jednogłośnie powołuje Sąd koleżeński w składzie: Przemysław Gałek 
(przewodniczący), Małgorzata Praszałowicz, Marcin Krawczyk. 
 

2. Zarząd MZBS jednogłośnie ustala następującą wysokość opłat wpisowych do turniejów 
barometr rozgrywanych w środy w Krakowie: 

a. Opłata dla osób niezrzeszonych – 30 zł 
b. Opłata dla osób zrzeszonych – 25 zł 
c. Opłata dla osób zrzeszonych ze zniżką – 20 zł 
d. Opłata dla studentów – 10 zł  
e. Opłata dla młodzieży szkolnej – 5 zł 

Decyzją Zarządu wszystkim zawodnikom, bez względu na wysokość opłaty wpisowej, 
przysługuje prawo do nagród. W przypadku osób niepełnoletnich, nagrody odbiera opiekun 
prawny lub rodzic.  

3. Zarząd MZBS jednogłośnie upoważnia Adama Brodowskiego oraz Zbigniewa Sagana do 
negocjowania oraz podpisania umowy z gminą Kraków dotyczącej najmu siedziby Związku 
na 10 lat. 
 

4. Zarząd MZBS jednogłośnie zaleca sędziom turniejów lokalnych stosowanie kar finansowych 
w przypadku nagannego lub nieetycznego zachowania zawodników oraz rażącego łamania 
zapisów regulaminu. W szczególnych przypadkach prezes MZBS, na wniosek sędziego, może 
podjąć decyzję o podniesieniu opłaty wpisowej dla nagannie zachowującego się uczestnika, na 
okres jednego turnieju, do kwoty podwójnej wartości opłaty. 

Zarząd omówił postępy w pracy. Ustalono co następuje:  

1. Trwają pracę nad modernizacją strony Związku. Mikołaj Bogucki oraz Maciej Kędzierski 
przedstawili postępy dotychczasowej pracy. Zgodnie z planem, wersja testowa strony zostanie 
przygotowana do 15 lipca, a wersja ostateczna do 30 sierpnia. 

2. Omówiono potrzebę regularnego uaktualniania kalendarza rozgrywek na stronie. Pracy nad 
kalendarzem podjęli się Przemysław Kurzak oraz Zbigniew Sagan. 

3. Omówiono potrzebę zastrzeżenia logo MZBS. 
4. Omówiono potrzebę regularnego publikowania informacji na Facebooku MZBS. Osobą 

odpowiedzialną za uaktualnianie profilu został Piotr Wzorek. 
5. Omówiono propozycję publikacji materiałów wideo na profilu YouTube MZBS. Nadzoru nad 

profilem podjął się Przemysław Kurzak. 
6. Omówiono kwestie organizacji kolejnych zjazdów III Ligii DMP.  
7. Omówiono kwestie organizacji wyjazdów integracyjnych „Weekend z brydżem”. Organizacji 

wydarzeń podjęli się Przemysław Kurzak oraz Adam Brodowski. 
8. Zbigniew Sagan przedstawił raport stanu materialnego Związku na dzień 23.06.2021 r., 

przygotowany na podstawie inwentaryzacji. 
9. Omówiono potrzebę organizacji kursu sędziowskiego w październiku 2021. Organizacji 

wydarzenia podjęli się Zbigniew Sagan oraz Piotr Wzorek.  


