
PROTOKÓŁ nr 1 

z posiedzenia Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

 

Data i miejsce posiedzenia: 

Porządek obrad: 

26.06.2012, siedziba WZBS: Poznań, ul. Reymonta 35/7 

- ukonstytuowanie się Zarządu 
- podział zadań i obowiązków między członkami Zarządu 
- dyżury w siedzibie WZBS 
- formalności KRS 
- dyskusja i wolne wnioski 

 

1. W zebraniu wzięli udział członkowie Zarządu WZBS: Marian Wierszycki – Prezes, Krzysztof Krause, 

Piotr Śmieliński, Jan Weber, Michał Zimniewicz, co dało podstawę stwierdzenia zdolności do 

podejmowania uchwał. 

2. Prezes zgłosił kandydatury: Jana Webera do pełnienia w Zarządzie funkcji Wiceprezesa-Skarbnika, 

Zdzisława Romaniszyna – funkcji Wiceprezesa, Michała Zimniewicza – funkcji Sekretarza oraz 

Krzysztofa Krausego – funkcji Przewodniczącego Wydziału Gier i Dyscypliny. Po dyskusji 

kandydatury poddano głosowaniu tzw. „blokiem” i przyjęto 2 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” 

i 2 głosach wstrzymujących (Uchwała Zarządu nr 1/2012). Ukonstytuował się tym samym Zarząd 

WZBS w składzie: 

- Marian Wierszycki – Prezes 
- Jan Weber – Wiceprezes-Skarbnik 
- Zdzisław Romaniszyn – Wiceprezes 
- Michał Zimniewicz – Sekretarz 
- Krzysztof Krause – Przewodniczący WGiD 
- Bogdan Białoszyński – członek Zarządu 
- Roman Kujawski – członek Zarządu 
- Paweł Perz – członek Zarządu 
- Piotr Śmieliński – członek Zarządu 

3. Prezes Marian Wierszycki podjął następnie temat kontroli nad sprzętem brydżowym będącym 

własnością WZBS. Do logistyki i zarządzania sprzętem został wyznaczony Piotr Śmieliński. Został on 

także zobowiązany do wykonania pełnej inwentaryzacji posiadanych przez WZBS zasobów 

w różnych ośrodkach. Prezes poinformował także o wynajęciu przez WZBS garażu w Poznaniu przy 

ul. Sieradzkiej do celów składowania głównie stołów z zasłonami, a także innych akcesoriów. Do 

zagospodarowania tego miejsca zostali wyznaczeni Piotr Śmieliński i Jan Weber. 

4. Następnie poruszony został temat Komisji Sędziowskiej WZBS. Na wniosek Prezesa 

Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej został Michał Zimniewicz. Do zadań Komisji należy m.in. 

powoływanie obsady sędziowskiej na imprezy organizowane przez WZBS, zatwierdzanie w imieniu 

Zarządu obsady sędziowskiej turniejów GPW (na podstawie regulaminu GPW), wnioskowanie 



o nadanie tytułów sędziowskich, nadawanie kategorii sędziowskich, organizacja szkoleń i kursów 

dla sędziów na terenie Wielkopolski. 

5. Prezes zasugerował aby w nowym Zarządzie sprawami młodzieżowymi zajął się Paweł Perz. Do jego 

zadań będzie należał kontakt z ośrodkami młodzieżowymi oraz sprawy formalne związane 

z dotacjami przeznaczonymi na młodzież. 

6. Prezes poruszył następnie temat dyżurów członków Zarządu w siedzibie WZBS w celu przyjmowania 

interesantów. Oprócz dotychczasowego terminu wtorkowego podjęto starania o reaktywację także 

terminów piątkowych. Michał Zimniewicz został zobowiązany do zajęcia się tym tematem. 

7. Zebrani zobowiązali Sekretarza Michała Zimniewicza do dopełnienia wszelkich formalności 

związanych ze zgłoszeniem nowego statutu oraz składu Zarządu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

8. Piotr Śmieliński podjął temat sprzętu brydżowego udostępnianego przez WZBS (głównie dotyczy to 

kart i maszyny do powielania). Zaproponował obciążanie za wypożyczany sprzęt wg cennika 

pozwalającego na amortyzację tego sprzętu i zakup nowych akcesoriów. Zebrani zobowiązali 

Skarbnika Jana Webera do zweryfikowania aspektów księgowych takich operacji, natomiast Piotra 

Śmielińskiego i Michała Zimniewicza do opracowania projektu cennika. 

9. Krzysztof Krause zapoznał zebranych ze sprawami WGiD dotyczącymi przyszłego sezonu ligowego. 

Zarząd przyjął informację o zachowaniu dotychczasowego schematu rozgrywek III ligi (na wzór lig 

centralnych) oraz o utrzymaniu dotychczasowych opłat startowych. W dyskusji poruszono także 

tematy miejsc rozgrywek III ligi, terminów pierwszych kotłów oraz systemu spadków i awansów. 

10. Następnie podjęto temat modernizacji strony internetowej WZBS. Zarząd uznał, że aktualna strona 

powstała ponad 10 lat temu i wymaga znacznego „odrestaurowania”. Postanowiono, że to zadanie 

zostanie w najbliższych miesiącach zlecone Michałowi Zimniewiczowi. 

11. Na wniosek Prezesa obecni podjęli uchwałę o powołaniu Prezydium Zarządu w składzie: Marian 

Wierszycki, Krzysztof Krause, Zdzisław Romaniszyn, Jan Weber, Michał Zimniewicz. Prezydium 

będzie upoważnione do podejmowania w imieniu całego Zarządu decyzji w sprawach pilnych 

i wymagających szybkiej reakcji. Uchwała została przyjęta 4 głosami „za”, przy 1 głosie 

wstrzymującym (Uchwała Zarządu nr 2/2012). 

12. Wobec wyczerpania porządku obrad na tym posiedzenie zakończono. 

 

Sekretarz 

(–) Michał Zimniewicz 

Prezes 

(–) Marian Wierszycki 

 

 


