
 

PROTOKÓŁ nr 2 

z posiedzenia Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

 

Data i miejsce posiedzenia: 

Porządek obrad: 

18.09.2012, siedziba WZBS: Poznań, ul. Reymonta 35/7 

- rozgrywki ligowe na terenie WZBS 
- wniosek J. Grygiera 
- formalności KRS 
- dyskusja i wolne wnioski 

 

1. W zebraniu wzięli udział członkowie Zarządu WZBS: arian Wierszycki, Roman Kujawski, Krzysztof 

Krause, Paweł Perz, Zdzisław Romaniszyn, Jan Weber, Michał Zimniewicz, co dało podstawę 

stwierdzenia zdolności do podejmowania uchwał. Na zebraniu był także obecny członek Komisji 

Rewizyjnej Andrzej Wachowski. 

2. Andrzej Wachowski zapoznał zebranych z głosami uczestników cyklu Grand Prix Wielkopolski, aby 

w finale cyklu przywrócić rozgrywanie 60 rozdań (w tym roku na wniosek zawodników dokonano 

zmniejszenia tej liczby z 60 do 45 rozdań). Zarząd polecił pozostać w roku bieżącym przy 

regulaminowych 45 rozdaniach, ale podczas finału przeprowadzić ankietę i ewentualnie 

zmodyfikować regulamin GPW w styczniu 2013. 

3. Przewodniczący WGiD Krzysztof Krause zapoznał zebranych ze stanem zgłoszeń do rozgrywek III ligi 

- brakuje kilku zgłoszeń, jednak od wszystkich uprawnionych wpłynęły potwierdzenia startu. Prezes 

Marian Wierszycki przekazał informację na temat miejsc rozgrywek III ligi. W tym sezonie będą to 

Skorzęcin (I i V zjazd) oraz dotychczasowe Gądki (II, III i IV zjazd). Poddano pod głosowanie 

komunikat początkowy i schemat rozgrywek ligi wojewódzkiej przygotowany przez WGiD, który 

Zarząd przyjął jednogłośnie i polecił opublikować. 

4. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej Michał Zimniewicz przedstawił członkom Zarządu propozycję, 

by sędzią głównym III ligi w nadchodzącym sezonie został Paweł Szczygieł. Po dyskusji zgromadzeni 

przyjęli propozycję jednogłośnie. 

5. W rozmowie poruszono także temat systemu Internetowego Zarządzania Ligą obsługującego 

rozgrywki lig niższych i podobnie jak w latach ubiegłych pozostawiono decyzję i koszty użytkowania 

systemu po stronie okręgów – organizatorów niższych szczebli (PAB, NZBS, TZBS). 

6. Skarbnik Jan Weber przypomniał zebranym o wynajmowaniu przez WZBS garażu do 

przechowywania sprzętu brydżowego (głównie stołów z zasłonami) oraz odpowiedział na pytania 



i wątpliwości obecnych. Zarząd wyraził opinię o możliwości zmiany miejsca przechowywania 

sprzętu, jeśli znajdzie się oferta korzystniejsza dla Związku. 

7. Następnie prezes Marian Wierszycki przedstawił wniosek Jana Grygiera o dofinansowanie przez 

WZBS w kwocie 700 zł Brydżowego Ogólnopolskiego Obozu Brydżowego, który odbył się 

w Międzyzdrojach na przełomie czerwca i lipca. Po dyskusji wniosek został poddany pod 

głosowanie, a następnie przyjęty 4 głosami "za", przy 3 głosach wstrzymujących (uchwała 

nr 3/2012). Zarząd zgodnie wyraził pogląd, że musi być to ostatni obóz w Międzyzdrojach 

dofinansowywany ze środków WZBS, a od przyszłego roku powinien być organizowany prywatnie 

lub przez kluby młodzieżowe. 

8. Zebrani poruszyli także temat wypożyczania sprzętu należącego do WZBS innym wojewódzkim 

związkom (chodzi przede wszystkim o "pierniczki", karty, maszynę do powielania czy bidding-

boksy). Po dyskusji zobowiązali Piotra Śmielińskiego i Michała Zimniewicza do przedstawienia 

propozycji cennika tego typu usług, który Zarząd będzie mógł przyjąć i stosować. 

9. Wobec wyczerpania porządku obrad na tym posiedzenie zakończono. 

 

Sekretarz 

(–) Michał Zimniewicz 

Prezes 

(–) Marian Wierszycki 

 

 


