Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Jastrzębski Klub Brydża Sportowego
za rok 2017
1. Nazwa: Stowarzyszenie Jastrzębski Klub Brydża Sportowego
2. Siedziba: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Turystyczna 12/25
3. Numer NIP: 633-223-08-22
4. Numer REGON: 242881970
5. Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes – Pietrzyk Agnieszka
Wiceprezes – Sieczkowski Jarosław
Wiceprezes- Góra Krzysztof;
Sekretarz – Michał Wróbel
Skarbnik – Beata Madej
Członek Zarządu: Jerzy Ujma
Członek Zarządu: Jerzy Paszylk
6. Cele statutowe Stowarzyszenia:
Celem JKBS jest rozwijanie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej – brydż sportowy, jak również:
1) sportowe reprezentowanie klubu i miasta Jastrzębie-Zdrój w kraju i za granicą,
2) prowadzenie działalności profilaktycznej i akcji propagujących zdrowy tryb życia, jako alternatywy
dla alkoholizmu, narkomanii i przemocy poprzez sport,
3) współudział w życiu sportowym, kulturalnym i społecznym miasta, województwa i euroregionu,
4) uczestniczenie w współzawodnictwie sportowym, prowadzeniu klasyfikacji sportowej oraz
ewidencji zawodników, sędziów, szkoleniowców i sekcji brydżowych.
7. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także
opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,
JKBS realizuje swoje cele w szczególności poprzez :
1) Umożliwianie zrzeszania się miłośnikom brydża w stowarzyszeniu.
2) Organizowanie i prowadzenie w sposób bezpośredni ogólnodostępnych zawodów o zasięgu
klubowym, lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, zawodów pucharowych, treningowych,
propagandowych i innych zgodnie z ustalonym systemem współzawodnictwa sportowego.
3) Doszkalania członków i działaczy w zakresie prawa brydżowego.
4) Organizowanie obozów i wczasów rekreacyjno - brydżowych oraz wycieczek sportowo turystycznych brydża porównawczego.
5) Opracowywanie kalendarza sportowego i regulaminów rozgrywek.
6) Rozwijania brydża porównawczego wśród młodzieży.
7) Prowadzenia rejestracji zawodów, wyników oraz ewidencji, dokumentacji i sprawozdawczości
sportowej
i organizacyjnej stowarzyszenia.
8) Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad zawodnikami oraz kontroli nad
przestrzeganiem przez nich postanowień regulaminów i uchwał władz JKBS, przepisów i zasad
uprawiania brydża porównawczego oraz niniejszego Statutu.
9) Prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej.
10.Otaczanie opieką i popieranie brydża porównawczego organizowanego w formie imprez
środowiskowych, szkolnych, itp.
11) Organizowanie czasu wolnego i życia sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych:
a) 85.51 Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
b) 93.11 Z - Działalność obiektów sportowych.
c) 93.12 Z - Działalność klubów sportowych.
d) 93.19 Z - Pozostałą działalność związaną ze sportem.
12) Wypożyczanie sprzętu sportowego.
Stowarzyszenie JKBS realizowało swoje cele statutowe w roku 2017 w następujący sposób:
* DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W ROKU 2017:
- udział w turniejach klubowych organizowanych w każdy wtorek w Restauracji „Ruptawianka”, a

później przeniesienie do Restauracji „ Harjan” w Jastrzębiu-Zdroju
- jastrzębskie turnieje cykliczne rozgrywane były w ramach turniejów internetowych Bridge Spider
(tzw. Pajączek) co dało możliwość porównania umiejętności brydżowych naszych członków z większą
ilością zawodników w Polsce
- powiększyła się liczba członków Stowarzyszenia i coraz więcej osób uczestniczy w cotygodniowych
turniejach
- start drużyny JKBS Jastrzębie-Zdrój i udział w rozgrywkach II Ligi zakończony awansem do I ligi
co jest bardzo dużym sukcesem
- udział w rozgrywkach ligi okręgowej drużyny JKBS Jastrzębie Zdrój II,
- organizacja Turnieju o Puchar Przewodniczącego Zarządu Osiedla „ Morcinka”
- organizacja V edycji Turnieju Brydża Sportowego Par w Jastrzębiu-Zdroju
- uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych o randze lokalnej i ponadlokalnej,
- udział zawodników JKBS w turniejach z cyklu Grand Prix Budimex,
- nieliczni członkowie klubu, jako formę wypoczynku i relaksu wybrali między innymi udział: w
turniejach kongresu brydżowego Sława 2017, Sopot 2017, Połczyn 2017, oraz w Chorwackiej Puli
- zorganizowano dwa wyjazdy rekreacyjno-sportowe w miejscowości Brenna podczas których
organizowane były turnieje w których oprócz członków naszej sekcji wzięli też udział zaprzyjaźnieni
brydżyści z okolicznych miejscowości.
- zorganizowaliśmy dwa projekty przy współudziale Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój pt „ Akademia
brydża przygotowująca zawodników do rozgrywek ogólnopolskich.” i „Jastrzębski Turniej Brydża
Sportowego Par”
- zorganizowaliśmy jeden projekt przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach pt:
„Śląski Brydżowy Kongres Seniorów”.
- organizacja Turnieju Noworocznego i wręczenie nagród dla najlepszych zawodników Stowarzyszenia
w klasyfikacji długofalowej rocznej
- Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego i został nadany numer KRS
* OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
Sezon brydżowy rozpoczęliśmy od rozegrania tzw. Turnieju Noworocznego, który wygrała para
Krzysztof Góra- Jacek Szczerbowski, drugie miejsce przypadło Agnieszce Pietrzyk i Michałowi
Wróbel, a trzecie miejsce zajęła para Jerzy Paszylk -Jerzy Morstyn. Rozdane zostały nagrody dla
najlepszych zawodników w klasyfikacji długofalowej w roku 2016. Pierwsze miejsce zajął Aleksander
Sejud, zaraz za nim jako druga była Agnieszka Pietrzyk natomiast trzecie miejsce w tzw. długiej fali
zajął Krzysztof Góra.
Następną impreza był l Noworoczno-Sylwestrowy Turniej Brydża Sportowego, który odbył się w
Bielsku-Białej. Podczas imprezy nasz zawodnik JKBS Jerzy Ujma odebrał puchar za zajęcie drugiego
miejsca w punktacji długofalowej Grand Prix BSBS 2016 oraz nagrodę za czwarte miejsce w punktacji
długofalowej wszystkich turniejów Beskidzkiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego.
Nagrody za rok poprzedni zostały rozdane ale warto wymienić osiągnięcia w poszczególnych
zawodach członków naszego Stowarzyszenia. Niestety w roku poprzednim sukcesów naszych
zawodników było o wiele mniej niż w latach ubiegłych.
W styczniu w Większycach odbył się Memoriał Wandy i Zygmunta Wojasa w którym udział wzięły
dwie nasze pary. Frekwencja na tym turnieju była bardzo mała, ale cieszy zwycięstwo zawodników
naszego stowarzyszenia: Adriana Bakalarza i Krzysztofa Góra. Prowadzili zdecydowanie od początku
turnieju do samego końca utrzymując wysoką przewagę nad resztą graczy, a ostatecznie wygrali z
wynikiem 61,31%.
W ostatni weekend stycznia w Krakowie odbył się I etap rozgrywek eliminacyjnych do Kadry Polski
Open. W zawodach wzięło udział trzech zawodników JKBS: Krzysztof Góra wraz z Adrianem

Bakalarzem i Michał Wróbel. Ten ostatni wraz z partnerem Jackiem Szczerbowskim awansowali do
kolejnego etapu kadry.
W pierwszy weekend marca w Elblągu odbywał się Żuławski Międzynarodowy Kongres Brydża
Sportowego w którym reprezentował nas Marek Kozdrach. W III kongresowym turnieju w którym
startowało 80 par, nasz kolega Marek wraz z partnerującym mu Kamilem Walczyk zajęli II miejsce z
wynikiem 61,91 przegrywając minimalnie ze zwycięzcami turnieju.
Również w marcu w Piekarach Śląskich odbyły się eliminacje do Mistrzostw Polski Par. Nasz kolega
Jerzy Ujma wraz z partnerem Andrzejem Sładkim wygrali ten turniej awansując tym samym do
kolejnego etapu rywalizacji.
Kolejnym marcowym turniejem były się V Otwarte Mistrzostwa Skoczowa w brydżu sportowym w
których startowało 38 par. Kilka osób z naszego Stowarzyszenia postanowiło uczestniczyć w
zawodach. Adrian Bakalarz miał zaszczyt zagrać z Januszem Korwin-Mikke i wspólnie wywalczyli 7
miejsce. Aleksander Sejud wraz z Jerzym Ujmą zajęli 21 miejsce a para Agnieszka Pietrzyk i Michał
Wróbel niestety tuż za "pudłem" czyli miejsce IV. Natomiast Aleksy Swoboda-Krzysztof Góra grali
najlepiej i zdołali wszystkich pokonać zajmując I miejsce z wynikiem 61,50% .
Jak co roku w marcu zorganizowaliśmy Wiosenny Mityng Brydżowy w Brennej. W ramach zawodów
przeprowadzono W trakcie 3-dniowego wyjazdu rozegraliśmy w parach 3 turnieje na maxy i 1 turniej
na impy. W klasyfikacji długofalowej triumfowały więc duety zawodników. Miło nam poinformować,
że zwycięzcami zostali Jerzy Ujma z Józefem Sordylem a tuż za nimi Aleksander Sejud i Witold Białas.
W dniach 24-26.03.2017 w Krakowie odbyły się jednocześnie eliminacje do Kadry Narodowej (tzw.
Kadra Mistrzowska) oraz Krakowska Wiosna Brydżowa. Nasi zawodnicy licznie reprezentowali nas w
tych zawodach. W rozgrywkach Kadry Mistrzowskiej naszym jedynym przedstawicielem był Michał
Wróbel, który grał w parze z Jackiem Szczerbowskim. Po 2 dniach walki z najlepszymi zajęli
znakomite 6 miejsce i uzyskali awans do rozgrywek Kadry Narodowej gdzie będą mogli sformułować
własny team. Obok rozgrywek kadry do boju w Krakowskiej Wiośnie Brydżowej ruszyły 2 pary z
JKBS : Agnieszka Pietrzyk grała w parze z Krzysztofem Górą oraz Jerzy Ujma w duecie z Markiem
Kozdrachem. Dodatkowo w piątkowym turnieju mikstowym dzielnie walczyła Beata Madej grająca w
duecie z Bogusławem Wardzałą. W sobotę odbyły się prestiżowe zawody teamowe pod nazwą Otwarte
Mistrzostwa Małopolski Teamów OTT** V Dzwon Zygmunta. Agnieszka Pietrzyk i Krzysztof Góra
wraz z Jurkiem Ujmą i Markiem Kozdrachem jako Team "AGA" od początku zawodów świetnie radzili
sobie z bardzo silną opozycją pokonując na swojej drodze wiele utytułowanych team'ów. Niestety
zabrakło szczęścia i jednego VP aby awansować co ścisłego finału.
W dniach 30.03-2.04 odbył się XVIII Mityng Brydżowy w Starachowicach. Przez 4 dni rozegrano 5
turniejów rangi OTP oraz kolejny turniej z cyklu Budimex Grand Prix Polski Par. Nasze
Stowarzyszenie reprezentowały 3 pary : Adrian Bakalarz grający w parze z Tomkiem Kłysem, Marek
Kozdrach grający z Jurkiem Ujmą Turniej Grand Prix Polski, oraz Agnieszka Pietrzyk z Michałem
Wróbel. Adrian z Tomkiem zajęli bardzo dobre 3 miejsce w V OTP z wynikiem 63,80%
W dniach 5.05.-7.05 odbył się XIII Festiwal Brydżowy w Koszycach na Słowacji. W ramach programu
został rozegrany turniej teamów i turniej par na dystansie 40 rozdań. W tym roku przedstawicielami
naszego stowarzyszenia JKBS byli Jerzy Ujma i Adrian Bakalarz. W turnieju głównym par walka
toczyła się do ostatnich rozdań. Miło nam poinformować, że Jurek wraz z partnerem zajęli znakomite II
miejsce.
W dniach 18-21 maja odbył się kolejny etap Kadry Narodowej Open. Na czwartej pozycji uplasował
się team 'Wróbel', którego kapitanem był reprezentant Stowarzyszenia Jastrzębski Klub Brydża
Sportowego Michał Wróbel. Niestety, do następnego etapu (gdzie rywalizować będzie także aktualna

reprezentacja Polski) awansowały trzy najlepsze zespoły.
Niezły występ zanotowali nasi zawodnicy w XXXVIII Międzynarodowym Mityngu Brydżowym
'Błękitna Wstęga Odry', który odbył się w dniach 26-28 maja we Wrocławiu.
Zawodnicy naszego Stowarzyszenia: Agnieszka Pietrzyk, Michał Wróbel i Krzysztof Góra zajmowali
wysokie lokaty w każdym z turniejów, a Jerzy Ujma oraz Marek Kozdrach w II Mityngowym Turnieju
Par uplasowali się na drugiej pozycji.
W dniach 2.06-4.06 odbył się Mityng Górnośląski w ramach którego rozegrano turnieje na impy, maxy,
turniej łączony na maxy ( turniej w Bielsku-Białej i w Chorzowie) oraz Mistrzostwa Śląska na maxy
im. Andrzeja Wojtusiaka. W sobotę nasze stowarzyszenie reprezentowała para Agnieszka PietrzykKrzysztof Góra zajmując w turnieju łączonym 6 miejsce oraz 12 w turnieju na Impy. W niedzielę w
Mistrzostwach Śląska na maxy wystartowała Agnieszka z Michałem. Po rozegraniu 40 rozdań zajęli 5
miejsce. W końcowej klasyfikacji długofalowej Agnieszka zajęła 3 miejsce i zdobyła tytuł najlepszej
zawodniczki mityngu.
W dniach 23.06-25.06 w Szczyrku odbył się "Brydżowy Kongres Seniorów" zorganizowany przez
Stowarzyszenie JKBS przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. Wspaniałe warunki do gry i
wypoczynku dla wszystkich osób sprzyjały atmosferze podczas rozgrywek jak i poza nimi.
Rozegraliśmy 3 turnieje główne wchodzące w skład punktacji długofalowej oraz dodatkowe 2 turnieje.
Oprócz tego kolacja integracyjna przy ognisku i atrakcje wokół ośrodka spowodowały, że osoby
biorące udział w kongresie były zachwycone. Duże oklaski dla organizatorów były bardzo miłym
akcentem na zakończenie całej imprezy. Zwycięzcą "Brydżowego Kongresu Seniorów" został Andrzej
Sładki, który grał wszystkie turnieje z Jurkiem Ujmą (2 miejsce). Regulaminowo jednak to zwycięstwo
przypadło Andrzejowi dlatego, że Jurek jest jeszcze młodym brydżystą to kolejne szanse na
zwycięstwo przed nim :) 3 miejsce przypadło parze Jerzy Morstyn-Jerzy Paszylk. To też pokazuje, że
sukcesy w brydżu można osiągać w każdym wieku. Wielkie gratulacje dla wszystkich zawodników.
Mamy nadzieje, że uda się zoorganizować kolejną tego typu impreze. Trud włożony w organizację
kongresu został wynagrodzony uśmiechem i zadowoleniem wszystkich uczestników
29 lipca 2017 r w Hotelu Ziemowit w Ustroniu odbył się I Turniej Brydża Sportowego o Puchar
Burmistrza Miasta Ustroń. Z naszego stowarzyszenia udział w tej imprezie wzięły 4 duety: Beata
Madej- Jarosław Sieczkowski, Krzysztof Góra - Jacek Szczerbowski (Jocker Oświęcim), Aleksy
Swoboda - Jerzy Stworzewicz (Konstanta Bielsko-Biała) i Agnieszka Pietrzyk - Michał Wróbel, którzy
zostali zwycięzcami turnieju.
W czasie wakacji podczas brydżowego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży członkowie naszego
Stowarzyszenia czynnie wspierali uczestników. Agnieszka jak co roku była w charakterze pielęgniarki
a Michał Wróbel jako instruktor. W ramach obozu rozegrano kilkanaście turniejów brydżowych, z
których dwa wygrała Agnieszka Pietrzyk, a jeden Michał Wróbel grając w parze z z młodzikami.
W dniach 01.08.2017-30.09.2017r. w każdy wtorek prowadziliśmy jako Stowarzyszenie szkolenia w ramach projektu:„Akademia brydża przygotowująca zawodników do rozgrywek ogólnopolskich ”, która
miała na celu upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu jakim jest brydż. Szkolenia były o
charakterze otwartym przeznaczonym dla wszystkich miłośników gry w brydża z miasta i okolic i
uczestniczyło w nich każdorazowo około 20-22 osób. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z nowoczesnych urządzeniami wykorzystywanych podczas zawodów brydżowych, poznali nowe systemy
licytacyjne, różne rodzaje wistów. Beneficjenci projektu dowiedzieli się o zasadach prawidłowej i bezpiecznej rozgrywki co mieli okazję poćwiczyć podczas miniturniejów odbywających się po zajęciach.
Zdobyte umiejętności zweryfikowali biorąc udział w Jastrzębskim Turnieju Brydża Sportowego Par a
jednocześnie porównując się z innymi zawodnikami z pobliskich miejscowości. Na potrzeby realizacji
projektu został zakupiony odpowiedni sprzęt a mianowicie laptop i 5 sztuk urządzeń bridgemate.
W dniu 30.09.2017 odbył się V Jastrzębski Turniej Brydża Sportowego Par przy współudziale Urzędu
Miasta. każdym rokiem do Jastrzębia-Zdroju przyjeżdża coraz więcej duetów brydżowych. Dzięki

współpracy z różnymi firmami udało się pozyskać i przygotować wiele nagród. Już przy rejestracji
każda para brydżowa otrzymała dużą paczkę z prezentami, co było miłym zaskoczeniem dla
wszystkich, bo taki widok na turniejach brydżowych to rzadkość. Oprócz tego w przerwie turnieju
odbyło się zgodnie z naszą tradycją losowanie różnych upominków. Dzięki zaangażowaniu osób z
naszego stowarzyszenia każdy uczestnik miał możliwość wyboru nagrody. Niestety ostatecznie w tym
roku nie udało się żadnej z naszych par stanąć na podium. Para Agnieszka Pietrzyk-Michał Wróbel
zajęli 6 miejsce co dało im to tytuł najlepszej pary mikstowej turnieju.
W dniach 21.10-28.10 odbył się VI Uzdrowiskowy Festiwal Brydżowy w Krynicy-Zdroju. Naszym
jedynym przedstawicielem JKBS był Jerzy Ujma, który grał w różnych zestawieniach. W I Turnieju Par
wraz z Jerzym Stworzewiczem ( Drugi Sort Bielsko-Biała)zajęli 1 miejsce z bardzo dobrym wynikiem.
W następnych turniejach Jurek zajmował wysokie lokaty tuż za podium. W łącznej klasyfikacji
generalnej zajął wysokie, acz pechowe dla sportowca 4 miejsce.
W dniach 28.10-29.10 w Warszawie odbyły się VI Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodowych w
Brydżu Sportowym "Misja". Zawodnik Stowarzyszenia JKBS Jerzy Ujma okazał się najlepszy w
turnieju par na maxy i w turnieju teamów, a w turnieju indywidualnym zajął trzecią lokatę co
ostatecznie dało mu wygraną w punktacji długofalowej.
W dniu 04.11.2017 odbyło się 61 Zielono-Złote Spotkanie w Gliwicach. To miejsce szczęśliwe dla
naszych brydżystów, którzy triumfowali tam w ostatnich latach. W tym roku do Gliwic udał się nasz
duet stowarzyszenia Adrian Bakalarz- Aleksy Swoboda. Na 35 duetów z całego Śląska Adrian z
Aleksym zdecydowanie wygrali notując bardzo dobry wynik.
W dniach 03.11.2017-05.11.2017 odbyła się Beskidzka Jesień Brydżowa w Ustroniu, organizowana
przez TBS "IMPAS". Ze stowarzyszenia JKBS na ten wyjazd wybrał się duet Agnieszka PietrzykKrzysztof Góra. Na 4 turnieje nasza para wygrała 2 a w pozostałych również finiszowała na wysokich
miejscach, dzięki temu w klasyfikacji długofalowej zdecydowanie wygrali.
W dniu 12.11.2017 odbył się I Turniej Brydża o Puchar Przewodniczącego Osiedla Morcinka w
Jastrzębiu-Zdrój którego organizatorami było Stowarzyszenie JKBS i Rada Zarządu Osiedla”
Morcinka” na czele której stoi Grzegorz Mosoń. Prócz par z naszego stowarzyszenia JKBS pojawiły się
nowe pary, które w brydża dotąd grały towarzyszko, ale dzięki sympatycznej atmosferze na turnieju
nikt nie żałował przyjścia i spróbowania swoich sił na tle innych doświadczonych par.
Turniej wygrała zdecydowanie para Jerzy Paszylk- Leszek Uryga, drugie miejsce zdobyli Krzysztof
Góra- Aleksander Sejud , a trzecie Beata Madej-Jarosław Sieczkowski.
W dniach 24-26 listopada 2017 odbyła się kolejna edycja Krakowskiej Jesieni Brydżowej w skład
której wchodziły Mistrzostwa Polski Par na impy, oraz OTP** Wawelski Smok. W tym roku do
Krakowa na całość wybrali się Agnieszka z Michałem i Jacek radomski z partnerem, którzy
awansowali do ścisłego finału zajmując 5 miejsce w Mistrzostw Par na IMP. W niedzielę odbył się
OTP** Wawelski Smok, który zgromadził aż 128 par. Agnieszka wraz Michałem zajęli 5 miejsce a tuż
za nimi zameldował się Adrian z partnerem na miejscu 7.
W dniach 1-3.12.2017 odbyło się kolejne spotkanie w Brennej. Jak zawsze przygotowaliśmy 3
nagrody dla najlepszych brydżystów w klasyfikacji długofalowej, na którą składały się trzy turnieje w
parach i turniej indywidualny. W tym roku pojawili się zarówno stali sympatycy naszych wyjazdów, jak
i nowe osoby. W klasyfikacji długofalowej zwycięzcą okazał się Jarosław Sieczkowski, który od
początku grał najrówniej ze wszystkich, 2 miejsce przypadło Agnieszce Pietrzyk a udany finisz w
indywiduelu pozwolił Witkowi Białasowi zająć 3 miejsce.
W całorocznym cykl turniejów pod nazwą "Brydżysta Śląska 2017" wzięło udział wielu brydżystów z
regionu. Trzeba było sporo jeździć i grać na niezłym poziomie, żeby mieć szansę na wysokie lokaty na
koniec sezonu. W ten model świetnie wpisał się nasz kolega ze stowarzyszenia JKBS Jacek Radomski,
który ostatecznie zajął 2 miejsce w końcowej klasyfikacji.

Sezon zakończył się miłym akcentem ponieważ aż trzy osoby ze Stowarzyszenia reprezentowały nas w
Finale Grand Prix Polski Par, który odbył się w Mikorzynie w dniach 15-17 grudnia. Co roku najlepsi
brydżyści z Polski walczą o zwycięstwo grając przez trzy dni wiele rozdań. W ubiegłorocznym finale
startowali: Agnieszka Pietrzyk, Jerzy Ujma i Michał Wróbel. Agnieszka wraz z Michałem wygrali finał
B tej imprezy pokonując wielu utytułowanych zawodników.
Sprawy ogólne i organizacyjne.
* stronę internetową oraz księgowość prowadził i na bieżąco kolega Jarosław Sieczkowski za co
Zarząd Klubu składa przy tej okazji serdeczne podziękowanie jednocześnie prosząc o dalsze sprawne
działanie w tym zakresie
* Tadeusz Kois prowadzi bibliotekę brydżową z której może skorzystać każdy członek Stowarzyszenia
* w każdy wtorek przeprowadzane były turnieje z których wyniki zaliczane były do klasyfikacji
długofalowej
* w roku 2017 zorganizowaliśmy trzy projekty w tym jeden wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w
Katowicach a dwa przy współudziale Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój co zaowocowało zakupem
nowego sprzętu do lepszej organizacji turniejów brydżowych w tym laptop i urządzenia bridgemate.
* jako Zarząd kontynuujemy współpracę z BSBS,
* w chwili obecnej mamy dwie drużyny ligowe w tym jedną w lidze okręgowej a druga awansowała w
tym sezonie z II do I ligi.
* ze względu na koszty dalej utrzymujemy drużynę w Opolskim Związku Brydża Sportowego,
* wyniki turniejów przesyłane zostały do kol. Ryszarda Łazikiewicza (SlZBS) celem ich weryfikacji,
naliczenia PKL i wprowadzenia do ogólnopolskiego systemu klasyfikacji zawodników Cezar. Opłaty za
te czynności regulowane są sukcesywnie od stycznia 2017r. przelewem na konto Okręgowego Związku
Brydża Sportowego w Katowicach
9. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego,
Stowarzyszenie JKBS nie prowadzi działalności gospodarczej.
10. Wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
Stowarzyszenie JKBS w roku 2017 uzyskał przychody:
Przychody z działalności statutowej
Wyszczególnienie

2016

2017

1. Przychody działalności statutowej
a) składki członkowskie

750,00

1 050,00

4 970,00

6 220,00

c) darowizny

0,00

5 600,20

d) dotacja Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

700,00

9 925,00

0,00

5 000,00

14 171,74

6 658,00

20 591,74

34 453,20

b) pozostałe przychody

e) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
f) nadwyżka przychodów nad kosztami za
rok poprzedni
Przychody z działalności statutowej:

11. Koszty realizacji zadań statutowych oraz koszty administracyjne
Wyszczególnienie
A. Koszty realizacji zadań statutowych
1. Materiały ( puchary , statuetki itp.)
2.

Usługi obce ( koszty wysyłki ,usł. gastronomiczna)

3. Opłata za rejestrację drużyny do rozgrywek ligowych

2016

2017

13 676,70

27 154,78

2 862,75

4 541,91

809,00

1 167,81

5 421,00

4 944,00

291,30

512,00

2 040,00

0,00

134,40

0,00

1 418,25

0,00

8. Pozostałe materiały

0,00

1 064,06

9. Koszty realizacji zadań związanych z dotacją, w tym:

0,00

14 925,00

0,00

5 000,00

0,00

6 425,00

0,00

3 500,00

346,14

513,04

337,04

205,80

4. Opłaty turniejowe BridgeSpider tzw. Pajączek

5. Koszty z tyt. rozgrywek ligowych
6. Opłaty za PKL do ŚLZBS
7. Koszty delegacji

a) Śląski Brydż Kongresów Seniorów – dotacja Urzędu
Marszałkowskiego
b) Akademia Brydża przygotowującą zawodników do
rozgrywek ogólnopolskich - dotacja UM JastrzębieZdrój
c) JTBS Par – dotacja UM Jastrzębie- Zdrój
B. Koszty administracyjne związane wyłącznie z
działalnością statutową.
1. Materiały pozostałe
2. Usługi obce (opłaty bankowe, pieczątki, DOMENA )
3. Pozostałe koszty (opłaty skarbowe )
4. Materiały biurowe
Koszty działalności statutowej oraz administracyjne:

54,00
9,10

253,24

14 022,84

27 667,82

12. Objaśnienia do zawartych umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych
obejmują w szczególności:
• Informacje o celu gospodarczym zawartych przez Stowarzyszenie umów nieuwzględnionych w
bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i
wynik finansowy Stowarzyszenia – nie wystąpiły.
• Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez Stowarzyszenie na
warunkach innych niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki
powiązane – nie wystąpiły.
• Stowarzyszenie pełni swoje funkcje na zasadach wolontariatu i nie pobiera z tego tytułu
wynagrodzenia. Nie zatrudnia pracowników.
• Stowarzyszenie nie udzieliło pożyczek i świadczeń członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnych.
• Nie wystąpiły połączenia z innymi podmiotami.
• Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki –nie występują.
• Zobowiązania warunkowe –nie występują
13. Dane o:
• liczbie osób zatrudnionych w organizacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, - 0 osób
• łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez organizacje z podziałem na wynagrodzenia,

nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 0,00 zł
• wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów organizacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, 0,00 zł
• udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek, - 0,00 zł( Stowarzyszenie JKBS nie udzielało żadnych
pożyczek pieniężnych)
• wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek- 0,00zł
• nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie,- 0,00 zł
• wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych: 0,00 zł
14. Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe
- Nie dotyczy
15. Informację o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
- Nie dotyczy
Rozliczenia finansowe prowadzone na bieżąco - rok zakończono bez zobowiązań.
16. Zebrania Zarządu.
W roku 2017 odbyły się dwa Walne Zebrania Zarządu JKBS na którym podjęto trzynaście uchwał.
Dodatkowo odbyły się trzy Zebrania Zarządu.
W okresie sprawozdawczym za 2017r. została przeprowadzona kontrola Komisji Rewizyjnej JKBS.
Jastrzębie-Zdrój, 2017-03-06

Prezes Zarządu –Agnieszka Pietrzyk ………………………......
Wiceprezes – Jarosław Sieczkowski ……….…………………...
Wiceprezes - Krzysztof Góra ……….……………………….....
Sekretarz – Michał Wróbel ……….…….………………………
Skarbnik – Beata Madej…………………………… …..............
Członek – Jerzy Ujma ………………………………...............
Członek - Jerzy Paszylk

………………………………….. ...

