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dot.: rozgrywek Kadry Seniorów 2022 r. 
 

W dniu 30 grudnia 2021 r. na stronie PZBS opublikowano Regulamin Rozgrywek Kadry Seniorów w roku 

2022. 

p. 1 Regulaminu brzmiał : 

„1. Bezpośrednim celem rozgrywek jest wyłonienie Reprezentacji Polski Seniorów na 

Drużynowe Mistrzostwa Europy (DME) 2022 oraz na rozgrywki seniorów w ramach World 
Bridge Series (WBS) Rosenblum Wrocław 2022. 
Równocześnie zadaniem rozgrywek jest sprawdzenie aktualnego potencjału sportowego 

par startujących od lat w kategorii seniorów oraz zapoznanie się z poziomem par, które 

uprawnienia seniorskie uzyskały w ostatnim okresie.” 

 
Zgodnie z tym Regulaminem w dniach 25 – 27.02.2022 odbyły się  rozgrywki Kadry 
Mistrzowskiej, w wyniku których zwycięskie pary uzyskały awans do Kadry Narodowej (w 
rozgrywkach tych zajęliśmy 4 miejsce, dające pewny awans do Kadry Narodowej). 
 Następnie – zgodnie z Regulaminem precyzującym warunki organizacji rozgrywek Kadry 
Narodowej – odbyło się Kryterium Kadry Narodowej II (22 – 24.07.2022 r.), której celem było 
wyłonienie Reprezentacji Polski Seniorów na WBS Wrocław 2022. 
W międzyczasie opracowany został Aneks do Regulaminu Rozgrywek Kadry Seniorów 2022 r., 
opublikowany na stronie PZBS w dniu 7 lipca br, który dokładnie precyzował sposób powołania 
reprezentacji Polski Seniorów na rozgrywki WBS Wrocław 2022. 
 
Poniżej odpowiednie punkty Aneksu : 
 

„8.       Prawo startu w Reprezentacji Polski w  rozgrywanym w ramach WBS, Wrocław 2022 puchar 

seniorów Rand Cup uzyskuje zwycięzca, rozgrywek KN2. 

9.       We wniosku o powołanie Reprezentacji Polski do rozgrywanego w ramach WBS, Wrocław 2022 

pucharu seniorów Rand Cup, selekcjoner, po uzyskaniu opinii zwycięzcy rozgrywek KN2 ujmuje: 

- parę zajmującą w rozgrywkach KN2 jedno z miejsc 2 – 5, 

- dowolną parę uczestniczącą w rozgrywkach KN2. 

10.   Rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie, rozgrywek 

Kadry Seniorów 2022”, z wyłączeniem wymogów określonych w ust.10, pkt.7 dotyczących 

zabezpieczeń antycovidowych (Uchwała Zarządu PZBS nr 27/2022/2021-2025 zawieszająca 

wprowadzone wcześniej ograniczenia). 

Aneks do „Regulaminu rozgrywek Kadry Seniorów” Zarząd PZBS zaakceptował w dniu 6 
lipca 2022r.” 

W rozgrywkach Kadry Seniorów 25-27.07.2022 zajęliśmy 1 miejsce, a w rozmowie z 
Selekcjonerem Kadry (kol. Włodzimierz Wala) do reprezentacji zaproponowaliśmy parę 
zajmującą drugie miejsce – kol. I. Grynczewski – D. Zembrzuski, natomiast kol. W. Wala 
zaproponował trzecią parę – kol. Ł. Lebioda – M. Szymanowski, na co wyraziliśmy zgodę. 

W dniach 8 - 10 sierpnia miało odbyć się Zebranie Zarządu, podczas którego miała być 
powołana – zgodnie z przyjętym Regulaminem i Aneksem do Regulaminu -  Reprezentacja 



Polski Seniorów na WBS Wrocław 2022. 

W dniu 11 sierpnia otrzymaliśmy informację (mailem i telefonicznie) od kol.          W. Wali, 
że Zarząd  PZBS na zebraniu w dniu 10 sierpnia postanowił nie powoływać Reprezentacji 
Polski Seniorów na rozgrywki WBS Wrocław 2022. 

Telefonicznie (również od osób uczestniczących w zebraniu) dowiedzieliśmy się, że 
argumentem za niepowoływaniem reprezentacji Polski jest niski poziom sportowy 
reprezentowany przez pary mające tworzyć reprezentację Polski. Takie stanowisko Zarządu 
jest dla nas zdumiewające, bulwersujące i niezwykle krzywdzące. 

Nasza decyzja o  udziale w rozgrywkach Kadry Seniorów miała jeden cel – uzyskać status 
Reprezentanta Polski. Cel ten udało się osiągnąć.   

Nie naszym zadaniem jest odpowiedź na pytanie, czy i dlaczego w kwestionowanych 
rozgrywkach Kadry nie  brały udziału pary Reprezentacji Polski, które wywalczyły tytuł   
Mistrzów Europy Seniorów 2022, zakładając, że ten właśnie argument miałby zaważyć na 
podjęciu  kwestionowanej decyzji. 

Wobec jednoznacznej treści regulaminu, niepowołanie nas do Reprezentacji Seniorów z 
jakichkolwiek przyczyn nie ujętych w regulaminie uważamy za bezprawne, wybitnie 
krzywdzące, podważające sens, istotę i zasady sportowej rywalizacji i godzące w 
powszechnie uznawany jako nienaruszalny nakaz dotrzymywania umów i zobowiązań. 

Wnioskujemy o dokonanie reasumpcji głosowania Zarządu w tej sprawie i umożliwienie 
nam udziału w WBS Wrocław 2022 jako Reprezentacja Polski Seniorów. 

W przypadku podtrzymania stanowiska Zarządu w sprawie niepowoływania reprezentacji, 
zgłosimy oficjalną skargę do Komisji Rewizyjnej PZBS oraz do Rzecznika Dyscyplinarnego, a 
ponadto będziemy dochodzić odszkodowania za poniesione przez nas straty i koszty 
uczestnictwa w rozgrywkach kadrowych (Kadra Mistrzowska i Kadra Narodowa), których 
bezpośrednim celem było wyłonienie Reprezentacji Polski Seniorów na WBS Wrocław 
2022. 

 

      ze sportowym pozdrowieniem 

      Kazimierz Cios 

      Kazimierz Lichawski 

 

Bystra/Czechowice-Dziedzice, 16 sierpnia 2022 r. 

 

do wiadomości – kol. Włodzimierz Wala – Selekcjoner Kadry Seniorów 

 


