Protokół
Obrad Walnego Zebrania Delegatów w trybie nadzwyczajnym
Warszawskiego Związku Brydża Sportowego
z dnia 27 października 2016 roku.
Walne Zebranie Delegatów w trybie nadzwyczajnym Warszawskiego Związku Brydża Sportowego rozpoczęło
się 27 października 2016 o godz. 18.00 w Warszawie w Centrum Sportów Umysłowych przy ul.
Polinezyjskiej 10.
Zebranie otworzył i przywitał Delegatów Prezes Warszawskiego Związku Brydża Sportowego kol. Tadeusz
Luzak.
Wybór Przewodniczącego Zebrania - zgłoszono kandydaturę kol. Jarka Markowskiego. Kolega Markowski
zgodził się kandydować, jednakże Prezes Tadeusz Luzak zgłosił kwestię formalną co do kandydatury, gdyż miał
zastrzeżenia co do ważności jego mandatu. Ponieważ Regulamin Zebrania stwierdza jedynie w §2, że ,,WZD
w trybie nadzwyczajnym wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego i Protokolanta.’’, nie precyzując czy
muszą oni posiadać ważne mandaty, kandydatura została podtrzymana. Dyskusje nad mandatami pozostawiono
w kwestii Komisji Mandatowej. Jako drugą kandydaturę zgłoszono kol. Janusza Woźniaka, który również
zgodził się kandydować. W głosowaniu w trybie jawnym za Jarkiem Markowskim głosowało 23 Delegatów
(jeden był przeciw), zaś za Januszem Woźniakiem - mniejszość. W wyniku głosowania WZD podjęło uchwałę
następującej treści:
Uchwała nr 1
Walne Zebranie Delegatów powołuje Jarka Markowskiego na Przewodniczącego Zebrania.
Następnie przystąpiono do wyboru Protokolanta. Zgłoszono kandydaturę kol. Anny Kosiorek, która wyraziła
zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem innych kandydatur Przewodniczący Zebrania zarządził
głosowanie w trybie jawnym nad przyjęciem uchwały następującej treści:
Uchwała nr 2
Walne Zebranie Delegatów powołuje Annę Kosiorek na Protokolanta Zebrania.
Uchwała została przyjęta większością głosów.
Przewodniczący WZD Jarek Markowski przedstawił proponowany przez Zarząd WZBS porządek Zebrania:
Proponowany Porządek Obrad Walnego Zebrania Delegatów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otwarcie Zebrania.
Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Delegatów.
Wybór i ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej
Wybór i ukonstytuowanie się Komisji Mandatowej.
Przedstawienie przez reprezentanta Zarządu powodów zwołania NWZD.
Przedstawienie oceny sytuacji przez Komisję Rewizyjną WZBS.
Informacja Komisji Mandatowej o ważności Zebrania.
Dyskusja n/t sytuacji i możliwości rozwiązania zaistniałej sytuacji.
Uzupełnienie porządku obrad zgodnie z ustaleniami planu rozwiązania sytuacji.
Przyjęcie rezygnacji z funkcji poszczególnych członków władz.
Powołanie Komisji Wyborczej.
Wybór Prezesa WZBS / członków Zarządu / komisji Rewizyjnej
Zamknięcie Zebrania.
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Ad 3) Podniosły się głosy, że ponieważ ani Prezes, ani członkowie Zarządu nie zgłosili rezygnacji, podpunkt 14.
jest bezzasadny. Kol. Łukasz Kalbarczyk z Zarządu WZBS wyjaśnił, że Zarząd przygotował Porządek Obrad
mając na uwadze, że pewne decyzje mogą zostać podjęte dopiero w punkcie 11. Porządek powinien obejmować
punkty wynikające z tych decyzji. Żeby rozwiązać tę kwestię formalną Przewodniczący zarządził głosowanie
w trybie jawnym nad przyjęciem Porządku Obrad tylko do punktu 11. Za przyjęciem okrojonego Porządku
głosowało 20 Delegatów, przeciw był 1, a 14 się wstrzymało. Wobec tego Porządek Obrad został przyjęty do
punktu 11.
Ad 4) Kol. Janusz Woźniak złożył wniosek, by z §5 zaproponowanego Regulaminu WZD wykreślić zdanie
drugie brzmiące: „W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego WZD”. Przewodniczący
zarządził głosowanie w trybie jawnym nad wnioskiem kol. Woźniaka. Za przyjęciem wniosku głosowało
17 Delegatów, przeciw było 14. Wobec tego wniosek został przyjęty. Następnie w głosowaniu jawnym
większością głosów przyjęto zmieniony Regulamin. Stanowi on załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała nr 3
Walne Zebranie Delegatów przyjmuje Regulamin Obrad w brzmieniu przedstawionym przez Zarząd
z pominięciem w §5 zdania ,,W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego WZD.”
Ad 5) Przewodniczący WZD poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Jedna z Delegatek
zwróciła się z zapytaniem, czy do Komisji można powołać zaproszonego na Zebranie gościa, który nie posiada
mandatu. Przewodniczący WZD zarządził głosowanie w trybie jawnym nad interpretacją regulaminu.
Większością głosów przegłosowano, by do Komisji można było powoływać osoby niebędące Delegatami. Po
głosowaniu Delegatka zaproponowała kandydaturę gościa Zebrania, ale nie wyraził on zgody na kandydowanie.
Spośród zgłoszonych kandydatur zgodę na kandydowanie wyrazili: Edward Krusiewicz, Michał Lange i Maciej
Czajkowski. W głosowaniu jawnym większością głosów przegłosowano zamknięcie listy kandydatów,
a następnie w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę następującej treści:
Uchwała nr 4
Walne Zebranie Delegatów powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Edward Krusiewicz, Michał Lange
i Maciej Czajkowski.
W wyniku ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej jej przewodniczącym został Edward Krusiewicz,
a Sekretarzem Michał Lange. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 6) Przewodniczący WZD poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Mandatowej. Spośród zgłoszonych
kandydatur zgodę na kandydowanie wyrazili: Rafał Maszenda, Michał Kalita i Andrzej Orłow. W głosowaniu
jawnym większością głosów przegłosowano zamknięcie listy kandydatów, a następnie w głosowaniu jawnym
przyjęto uchwałę następującej treści:
Uchwała nr 5
Walne Zebranie Delegatów powołuje Komisję Mandatową w składzie: Rafał Maszenda, Michał Kalita
i Andrzej Orłow.
W wyniku ukonstytuowania się Komisji jej Przewodniczącym został Rafał Maszenda, a Sekretarzem Michał
Kalita.
Ad 7) Członek Zarządu Łukasz Kalbarczyk przedstawił zarzuty wobec Prezesa WZBS Tadeusza Luzaka. Mówił
o niemożności dalszej współpracy i stylu zarządzania.
Ad 8) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Jodełka uzupełnił wystąpienie kol. Kalbarczyka.
Podniosły się głosy, że należy umożliwić Prezesowi ustosunkowanie się do zarzutów mimo, iż takiego punktu
nie ma w Porządku Obrad. W związku z tym Przewodniczący Zebrania oddał głos Prezesowi Tadeuszowi
Luzakowi. Prezes odniósł się do zarzutów. Skrytykował decyzję Zarządu o rozwiązaniu się. Poinformował
zebranie, że nie zamierza rezygnować z funkcji. Dodatkowo podkreślił, że WZBS funkcjonuje prawidłowo,
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organizuje rozgrywki turniejowe i ligowe oraz podkreślił swój wkład w prawidłowe funkcjonowanie Związku.
Równocześnie rozkolportował analizę prawnika Tomasza Kłysa dotyczącą prawnej strony funkcjonowania
WZD. Zakwestionowano jednak jej profesjonalność. Odezwały się głosy (m.in. kol. Andrzeja Orłowa), że opinii
brakuje oryginalnego podpisu oraz numeru radcowskiego czy adwokackiego. Analiza stanowi załącznik
niniejszego protokołu.
Ad 9) Komisja Mandatowa poinformowała, że wydano 44 mandaty spośród 64 uprawnionych. W związku z tym
uznała zebranie za ważne. Poświadczający to dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W terminie
późniejszym wydano dwa mandaty spóźnionym Delegatom.
Ad 10) Dyskusja. Głos zabrali:
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

Kol. Radosław Lula przypomniał, że nikt nie kwestionuje zasług Prezesa, a jedynie jego sposób
współpracy z Zarządem.
Kol. Artur Rutkowski zaproponował, by każdy z członków Zarządu łącznie z Prezesem
jednoznacznie zadeklarował, czy widzi możliwość dalszej współpracy. Prezes Tadeusz Luzak
zadeklarował, że tak. Kol. Łukasz Kalbarczyk, Urszula Górecka-Wideryńska, Radosław Lula,
Roman Kowalewicz, Anna Szyber oraz Kacper Kacperski jednoznacznie stwierdzili, że nie widzą
możliwości współpracy z Prezesem Tadeuszem Luzakiem.
Kol. Piotr Dybicz powiedział, że jest mu wstyd z powodu konfliktu Zarządu z Prezesem.
Kol. Jerzy Jodełka podkreślił, że Prezes włożył dużo pracy i Zarząd dobrze funkcjonuje, przestrzegł
nowy Zarząd aby tego nie zaprzepaścić.
Kol. Andrzej Orłow zaproponował, by każdy z obecnych członków Zarządu zgłosił rezygnację,
a następnie Walne Zebranie Delegatów odwoła tych, którzy tego nie zrobili i wybierze nowy
Zarząd.
Kol. Lech Drela stwierdził, że rezygnacja jest prywatną sprawą i nie można zmuszać do tego
innych.
Kol. Andrzej Orłow zaproponował audyt w Związku.
Kol. Jarek Markowski poinformował Zebranie o tym, że salą przy ul. Polinezyjskiej dysponuje
Fundacja na rzecz WZBS. Przytoczył Delegatom fragment Statutu Fundacji (załącznik do
niniejszego protokołu), w którym Tadeusz Luzak ustanowił siebie dożywotnim Prezesem. Zapytał
Prezesa jak można, z moralnego punktu widzenia, mając zaufanie społeczne jako Prezes WZBS
zarejestrować statut Fundacji gwarantujący sobie dożywotnie stanowisko.
Kol. Tadeusz Luzak stwierdził, że zarzut jest nie na miejscu gdyż statut został uchwalony przez
Zarząd i zatwierdzony przez sąd. Dodał, iż stworzył tę funkcję aby brydżyści mieli swój dom.
Kol. Zbigniew Dembiński nalegał, by członkowie Zarządu złożyli formalne rezygnacje.
Kol. Michał Kalita skrytykował działanie Fundacji na rzecz WZBS i zaproponował audyt
w Fundacji.
Kol. Piotr Dybicz spytał Prezesa, czy mu nie wstyd z powodu konfliktu i czy zamierza rezygnować
ze stanowiska.

Dyskusje przerwano na odczytanie rezygnacji. Pisemną rezygnację zgłosiło sześciu z siedmiu członków
Zarządu: Roman Kowalewicz, Urszula Górecka-Wideryńska, Łukasz Kalbarczyk, Radosław Lula, Anna Sztyber
i Kacper Kacperski. Rezygnacje te stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Wcześniej rezygnację
z członkostwa w Zarządzie zgłosił Piotr Dybicz. Pozostały członek Zarządu Sławomir Falkowski był nieobecny
na Walnym Zebraniu Delegatów. Niezależnie poinformowano, że był on także nieobecny na spotkaniach
Zarządu. Prezes Tadeusz Luzak nie złożył rezygnacji z pełnionej funkcji.
●

●
●
●
●

Kol. Jacek Kwiatkowski zasugerował, że Zebranie mogło być zwołane niewłaściwie i nie ma mocy
odwołania Prezesa. Właściwe byłoby zwołanie Zebrania celem oddzielenia funkcji Prezesa WZBS
i Prezesa Fundacji na rzecz WZBS.
Kol. Jarek Markowski sprostował zarzut tłumacząc, iż Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą
władzą i jego decyzje są wiążące (choć można je zaskarżać).
Kol. Janusz Woźniak podkreślił dorobek Prezesa i zaapelował do niego, aby sam złożył rezygnację.
Kol. Bogdan Kaczyński upierał się, że Walne Zebranie Delegatów nie ma mocy odwołania Prezesa.
Kol. Andrzej Orłow nie zgodził się i zauważył, iż Zarząd przygotowując Porządek Obrad umieścił
w nim punkt 11: ,,Uzupełnienie porządku obrad zgodnie z ustaleniami planu rozwiązania sytuacji.’’
tak, aby można było dodać do niego głosowanie nad odwołaniem Prezesa.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kol. Jarek Markowski poddał pod głosowanie wniosek aby nie powoływać Komisji Wyborczej,
a jej rolę przejęła Komisja Skrutacyjna. Wniosek został przyjęty większością głosów. Następnie
zaproponował następujące uzupełnienie Porządku Obrad:

Przyjęcie rezygnacji.
Głosowanie za odwołaniem Prezesa Tadeusza Luzaka.
Głosowanie za odwołaniem członka Zarządu Sławomira Falkowskiego.
Głosowanie za odwołaniem Komisji Rewizyjnej.
Wybór prezesa WZBS.
Wybór członków Zarządu WZBS.
Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
Zamknięcie Zebrania.
●

Kol. Jerzy Jodełka spytał o zarzuty wobec Komisji Rewizyjnej, a gdy żadnych nie postawiono,
przegłosowano większością głosów wyłączenie z dalszego Porządku Obrad punktów dotyczących
odwołania członków Komisji Rewizyjnej.

Kol. Bogdan Kaczyński złożył wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zebrania. Funkcję przewodniczącego
przejęła Protokolant kol. Anna Kosiorek i przeprowadziła głosowanie w trybie jawnym nad wnioskiem kolegi
Kaczyńskiego. Za odwołaniem Przewodniczącego Zebrania głosował 1 Delegat, przeciwko odwołaniu
27 Delegatów, zaś 1 Delegat wstrzymał się. W wyniku głosowania Jarek Markowski kontynuował prowadzenie
Obrad.
Ad 11) Przewodniczący Zebrania przeprowadził głosowanie w trybie jawnym nad umieszczeniem w Porządku
Obrad punktów dotyczących odwołania Prezesa Tadeusza Luzaka i członka Zarządu Sławomira Falkowskiego.
20 Delegatów głosowało za umieszczeniem głosowania w Porządku Obrad, 9 Delegatów głosowało przeciw
umieszczeniu. 1 Delegat wstrzymał się.
Ad 12) Prezes Luzak ponownie poinformował Zebranie, że nie zamierza zrezygnować z pełnionej funkcji.
Członek Zarządu Sławomir Falkowski był nieobecny na zebraniu.
Ad 13) Zgodnie z Porządkiem Obrad, Przewodniczący Zebrania poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie
kart do głosowań, a po otrzymaniu od Komisji informacji o gotowości zarządził dwa głosowanie w trybie
tajnym: w sprawie odwołania Prezesa WZBS Tadeusza Luzaka oraz w sprawie odwołania Członka Zarządu
Sławomira Falkowskiego. Komisja Skrutacyjna przedstawiła zasady głosowania i wydała Delegatom karty do
głosowania.
Po głosowaniu członek Komisji Skrutacyjnej Maciej Czajkowski oświadczył, iż za odwołaniem Prezesa
Tadeusza Luzaka głosowało 22 Delegatów, przeciw odwołaniu głosowało 12 Delegatów, zaś 5 Delegatów
wstrzymało się. Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W związku z powyższym stwierdzono, że przyjęto uchwałę następującej treści:
Uchwała nr 6
Walne Zebranie Delegatów odwołuje Tadeusza Luzaka z funkcji Prezesa WZBS.
Członek Komisji Skrutacyjnej Maciej Czajkowski oświadczył, iż za odwołaniem Członka Zarządu Sławomira
Falkowskiego głosowało 23 Delegatów, przeciw odwołaniu zagłosowało 10 Delegatów, zaś 6 Delegatów
wstrzymało się. Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W związku z powyższym stwierdzono, że przyjęto uchwałę następującej treści:
Uchwała nr 7
Walne Zebranie Delegatów odwołuje Sławomira Falkowskiego z funkcji członka Zarządu WZBS.
Kol. Bogdan Kaczyński oznajmił, iż w związku ze złamaniem prawa przez Zebranie opuszcza salę obrad.
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Ad 16) Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na Prezesa WZBS. Zgłoszono dwie kandydatury,
Piotra Dybicza i Edwarda Krusiewicza. Obaj kandydaci zgodzili się kandydować. Kol. Edward Krusiewicz
złożył rezygnacje z pracy w komisji Skrutacyjnej. Do pracy w Komisji zgłoszono kol. Adama Smolika, zgodził
się kandydować i został wybrany większością głosów. Protokół ze zmiany składu osobowego Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie Tadeusz Luzak oświadczył, że rezygnuje
z funkcji Prezesa Zarządu WZBS i równocześnie zgłosił kandydaturę kol. Michała Kality na to stanowisko. Po
uzyskaniu zgody kandydata Michała Kality, Piotr Dybicz wycofał swoją kandydaturę. Michał Kalita
zrezygnował z funkcji członka Komisji Rewizyjnej, w związku z tym uzupełniono Porządek obrad o punkt:
Wybór członka Komisji Rewizyjnej. Zatem na funkcję Prezesa WZBS pozostały dwie kandydatury: Edwarda
Krusiewicza i Michała Kality. Przegłosowano zamknięcie listy kandydatów.
Przewodniczący Zebrania poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. Po otrzymaniu od
Komisji Skrutacyjnej informacji o gotowości zarządził głosowanie w trybie tajnym nad Wyborem Prezesa
WZBS. Komisja Skrutacyjna przygotowała i wydała karty do głosowania oraz przedstawiła zasady głosowania.
Po przerwie na policzenie głosów Maciej Czajkowski z Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż Michał Kalita uzyskał
24 głosy, Edward Krusiewicz 14 głosów, zaś 1 Delegat wstrzymał się od głosu. Protokół Komisji Skrutacyjnej
z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W związku z powyższym stwierdzono, że WZD
przyjęło uchwałę następującej treści:
Uchwała nr 8
Walne Zebranie Delegatów powołuje Michała Kalitę na Prezesa Warszawskiego Związku Brydża Sportowego.
Nowy Prezes odebrał gratulacje i zabrał głos przedstawiając plany na najbliższą przyszłość.
Ad 17) Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu WZBS. Zgodę na
kandydowanie w wyborach do Zarządu wyraziło ośmiu Delegatów (Bartosz Chmurski, Artur Duczmalewski,
Łukasz Kalbarczyk, Anna Kosiorek, Edward Krusiewicz, Roman Kowalewicz, Radosław Lula, Edward
Sucharda), zaś na kandydowanie w wyborach uzupełniających do komisji rewizyjnej – dwóch (Kazimierz
Grzeszkowiak i Urszula Górecka-Wideryńska). Przegłosowano zamknięcie list. Prezes Michał Kalita
zaproponował, by do Zarządu wybrać tylko 5 członków. Wywiązała się dyskusja na temat tego, ilu członków
powinien liczyć Zarząd, a ilu Komisja Rewizyjna. Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie jawne
projekt uchwały następującej treści:
Projekt uchwały
Walne Zebranie Delegatów decyduje powołać na okres 2016-2018 Zarząd w składzie Prezes i ośmiu członków.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 Delegatów, 16 Delegatów głosowało przeciw przyjęciu, zaś 5 Delegatów
wstrzymało się. W związku z tym projekt uchwały został odrzucony. Przewodniczący zarządził głosowanie
w trybie jawnym nad przyjęciem uchwały następującej treści:
Uchwała nr 9
Walne Zebranie Delegatów decyduje powołać na okres 2016-2018 Zarząd w składzie Prezes i pięciu członków.
Za przyjęciem uchwały głosowało 21 Delegatów, 7 Delegatów głosowało przeciw przyjęciu, zaś 2 Delegatów
wstrzymało się. W związku z tym uchwała została przyjęta. Przewodniczący zarządził głosowanie w trybie
jawnym nad przyjęciem uchwały następującej treści:
Uchwała nr 10
Walne Zgromadzenie Delegatów utrzymuje w okresie 2016-2018 liczbę trzech członków Komisji Rewizyjnej.
Za przyjęciem uchwały głosowało 28 Delegatów, 1 Delegat głosował przeciwko przyjęciu, zaś 1 Delegat
wstrzymał się. W związku z tym uchwała została przyjęta.
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Przewodniczący zarządził głosowanie w trybie tajnym nad wyborem członków Komisji Rewizyjnej. Po przerwie
na policzenie głosów, członek Komisji Skrutacyjnej Maciej Czajkowski ogłosił, iż Urszula Górecka-Wideryńska
otrzymała 18 głosów, Kazimierz Grzeszkowiak również 18 głosów, zaś jeden Delegat wstrzymał się. Protokół
Komisji Skrutacyjnej z tego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W związku z wynikiem
głosowania zarządzono głosowanie powtórne.
Przewodniczący zarządził głosowanie w trybie tajnym nad wyborem członków Zarządu. Po przerwie na
policzenie głosów członek Komisji Skrutacyjnej Maciej Czajkowski ogłosił wyniki. Bartosz Chmurski uzyskał
28 głosów, Artur Duczmalewski - 11 głosów, Łukasz Kalbarczyk- 24 głosy, Anna Kosiorek - 19 głosów,
Edward Krusiewicz - 15 głosów, Roman Kowalewicz - 24 głosy, Radosław Lula - 29 głosów, Edward Sucharda
- 17 głosów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z tego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W związku z powyższym stwierdzono, że WZD podjęło uchwałę następującej treści:
Uchwała nr 11
Walne Zebranie Delegatów powołuje Zarząd WZBS w składzie: Prezes Michał Kalita, Radosław Lula, Bartosz
Chmurski, Roman Kowalewicz, Łukasz Kalbarczyk i Anna Kosiorek.
W głosowaniu powtórnym nad wyborem członków Komisji Rewizyjnej Urszula Górecka-Wideryńska otrzymała
13 głosów, zaś Kazimierz Grzeszkowiak - 17 głosów. Jeden Delegat wstrzymał się. Protokół z głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Wobec tego stwierdzono, że Zebranie podjęło uchwałę następującej
treści:
Uchwała nr 12
Walne Zebranie Delegatów powołuje Kazimierza Grzeszkowiaka na członka Komisji Rewizyjnej.
Ad 19) Ok. godz. 23 Przewodniczący WZD ogłosił zamknięcie zebrania.

…………………….……….
Protokolant Zebrania
Anna Kosiorek

….…………………………
Przewodniczący Zebrania
Jarek Markowski
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