
Poznań, 22 lipca 2016 r. 

 

KOMUNIKAT 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

w sprawie składek zawodniczych na rok 2017 

 

Składki na rok 2017 od zawodników zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Brydża Sportowego 

(WZBS) na terenie działania Poznańskiej Asocjacji Brydżowej (PAB) i Nadnoteckiego Związku 

Brydża Sportowego (NZBS) wynoszą (kwoty w zł): 

Kategoria 
wiekowa 

Składka 
standardowa 

Niższa składka dla zawodników, którzy: 

nie byli 
zarejestrowani 
nigdy wcześniej 

nie byli 
zarejestrowani w 
latach 2012-2016 

byli zarejestrowani 
w roku 2016, ale 
nie byli w latach 

2011-2015 

do lat 20 
urodzeni w 1997 
lub młodsi 

40 30 40 40 

21-25 lat 
urodzeni w latach 
1992-1996 

85 45 65 85 

26-65 lat 
urodzeni w latach 
1952-1991 

140 45 70 90 

66-70 lat 
urodzeni w latach 
1947-1951 

110 45 65 85 

od 71 lat 
urodzeni w 1946 
lub starsi 

45 35 45 45 

Termin „zarejestrowanie” używany w tabeli oznacza bycie zarejestrowanym jako zawodnik w strukturach PZBS. 

Składki członkowskie należy wnosić na konto WZBS: 73 2130 0004 2001 0235 3373 0001 

(Volkswagen Bank Polska S.A.) do dnia 15 listopada 2016 r. Prosimy o odpowiedni tytuł 

przelewu – np. „Składka zawodnicza na rok 2017 – Jan Nowak (23456)”. 

Jednocześnie przypominamy, że zawodnicy, którzy nie mają opłaconej składki 2016, a planują 

udział w rozgrywkach ligowych w sezonie 2016/2017, składkę za rok 2017 muszą opłacić przed 

swoim pierwszym meczem tego sezonu.1 

 

 

                                                           
1 Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski, pkt 6.1 

http://www.pzbs.pl/regulaminy-stale/1986-regulamin-dmp


Ponadto, Zarząd WZBS wyjaśnia, w jaki sposób w/w kwoty są dzielone pomiędzy poszczególne szczeble 

struktur PZBS: 

 

Kategoria 
wiekowa Składka [zł] 

Odpisy przypadające poszczególnym podmiotom [zł] 

PZBS2 WZBS3 PAB/NZBS 

do lat 20 40 25 10 5 

21-25 lat 85 50 20 15 

26-65 lat 140 100 25 15 

66-70 lat 110 75 20 15 

od 71 lat 45 30 10 5 

 

Dodatkowe zasady: 

‒ PZBS pobiera odpis w wysokości 30 zł od zawodników w wieku 21-70 lat, którzy nie byli 

zarejestrowani w strukturach PZBS w latach 2012-2016. 

‒ PZBS pobiera odpis w wysokości 50 zł od zawodników w wieku 26-70 lat, którzy byli 

zarejestrowani w roku 2016, ale nie byli w latach 2011-2015. 

‒ WZBS nie pobiera odpisu od zawodników rejestrujących się po raz pierwszy w strukturach 

PZBS. 

‒ PAB przekazuje4 po 10 zł ze swojego odpisu od składek zawodników w wieku 21-70 lat do WZBS 

z przeznaczeniem na rozwój brydża młodzieżowego w Wielkopolsce. W ten sposób PAB 

faktycznie pobiera odpis w wysokości 5 zł od wszystkich kategorii wiekowych. 

 

Sekretarz WZBS 

(–) Michał Zimniewicz 

Prezes WZBS 

(–) Marian Wierszycki 

 

                                                           
2 http://www.pzbs.pl/komunikaty-pzbs/komunikaty-zg-2012-16/2814-uchwala-w-sprawie-skladek-2016  
3 http://brydz.wlkp.pl/files/legal/uchwala2013-6.pdf  
4 http://www.brydz.poznan.pl/files/2012/a/uchwala2012-3.pdf  

http://www.pzbs.pl/komunikaty-pzbs/komunikaty-zg-2012-16/2814-uchwala-w-sprawie-skladek-2016
http://brydz.wlkp.pl/files/legal/uchwala2013-6.pdf
http://www.brydz.poznan.pl/files/2012/a/uchwala2012-3.pdf

