
 

PROTOKÓŁ 

Posiedzenia Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 15 stycznia 2013 r. 

 

 Dnia 15 stycznia 2013 r. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Związku 

Brydża Sportowego. W zebraniu wzięli udział członkowie Zarządu: Marian Wierszycki, Roman 

Kujawski, Krzysztof Krause, Paweł Perz, Piotr Śmieliński, Jan Weber oraz Michał Zimniewicz. 

W zebraniu wzięli udział także członkowie Komisji Rewizyjnej: Olgierd Rodziewicz-Bielewicz oraz 

Andrzej Wachowski. 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad 

2. Podsumowanie działalności WZBS w roku 2012 

a. Brydż młodzieżowy 

b. Sprawy finansowe 

i. Wielkopolskie imprezy – 52. PKB i 17. MIN 

ii. Budżet 2012 

iii. Aktualna sytuacja finansowa 

iv. Plany finansowe na rok 2013 

c. Sprawozdanie merytoryczne 

d. Rozgrywki drużynowe i sprawy dyscyplinarne 

3. Regulamin cyklu GPW 2013 

4. Kalendarz cyklu GPW 2013 oraz kalendarz imprez na 2013 r. 

5. Nowa strona internetowa 

6. Wolne głosy i wnioski 

Obrady przebiegały następująco: 

1. Zebranie otworzył Prezes WZBS Marian Wierszycki. Wobec obecności siedmiu z dziewięciu 

członków stwierdzono zdolność Zarządu do podejmowania uchwał. Przyjęto zaproponowany 

przez Prezesa porządek obrad jednogłośnie. 

2. Jako pierwszy głos zabrał Paweł Perz – odpowiedzialny z ramienia Zarządu za sprawy 

młodzieżowe – i przedstawił zebranym sytuację brydża młodzieżowego w Wielkopolsce 

w ostatnim roku. Zapoznał wszystkich z przebiegiem ostatnich spotkań z WSS oraz z 

przyznanymi przez WSS dotacjami dla WZBS, UKBS Dąbrówki i UKB Kleks, z tytułu 

współzawodnictwa młodzieży w roku 2012, z przeznaczeniem na szkolenie i wyjazdy 

młodzieżowe. Członkowie Zarządu omówili także bieżące problemy związane ze szkoleniem 

młodzieży w Poznaniu. 

Głos zabrał również Roman Kujawski w temacie szkolenia młodzieży w Gnieźnie. 

Poinformował zebranych o uruchomieniu kursu brydża w szkole średniej, prowadzonego przez 

Marka Wojciechowskiego. 



Na koniec tego tematu głos zabrał Marian Wierszycki i poinformował o poszerzeniu grona 

instruktorów z Wielkopolski, w związku z ukończeniem kursu instruktorskiego przez trzech 

naszych zawodników. 

3. W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrał Skarbnik Jan Weber i przedstawił zebranym 

wstępne sprawozdanie finansowe za rok 2012 oraz aktualną sytuację finansową. Niezależnie 

przedstawione zostały rozliczenia dwóch największych imprez organizowanych przez WZBS – 

Poznańskiego Kongresu Brydżowego oraz Memoriału Irka Nowaka. Wśród rozliczeń zabrakło 

rozliczenia cyklu Connector Grand Prix Wielkopolski 2012, a Skarbnik został zobowiązany do 

przedstawienia Zarządowi stosownych dokumentacji w najbliższym czasie. 

Następnie zebrani, także członkowie Komisji Rewizyjnej, zadawali pytania w związku 

z przedstawionymi sprawozdaniami. W trakcie dyskusji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Olgierd Rodziewicz-Bielewicz przedstawił sugestię, aby Zarząd rozważył organizowanie „mini-

przetargów” w sytuacji, gdy Związek chce zakupić określone towary czy usługi.  

Po udzieleniu wszystkich wyjaśnień Skarbnik przedstawił projekt budżetu na rok 2013. Po 

dyskusji zarządzono głosowanie nad przyjęciem budżetu. Budżet na rok 2013 został przyjęty 

jednogłośnie (uchwała 1/2013).  

4. W kolejnym punkcie głos zabrał Sekretarz Michał Zimniewicz i przedstawił zebranym 

sprawozdanie merytoryczne z działalności Związku w roku 2012. Treść sprawozdania stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

5. Następnie Przewodniczący WGiD Krzysztof Krause zapoznał obecnych ze sprawami ligowymi. 

Dotychczas rozgrywki III ligi oraz lig niższych przebiegają zgodnie z planem. Wpłynęła także 

informacja o sporych szansach zorganizowania ligi okręgowej TZBS Kalisz w bieżącym sezonie.  

Przedstawiony został także wniosek o reorganizację najbliższych 6 meczów drużyn z miejsc 

13-16 III ligi, w celu „zmieszczenia” ich podczas jednego (4.) zjazdu i tym samym zmniejszenia 

liczby wyjazdów tym drużynom. Upoważniono WGiD do zaproponowania odpowiednich 

zmian i uzgodnienia ich z sędzią oraz kapitanami zainteresowanych drużyn. 

W sprawach dyscyplinarnych do WGiD wpłynęło w ostatnim czasie jedno zgłoszenie 

(z Memoriału Irka Nowaka); poza tym nie były zgłaszane inne przypadki naruszenia dyscypliny 

na terenie WZBS. 

6. Następnie Michał Zimniewicz przedstawił propozycje zmian w Regulaminie stałym GPW 

opracowane na podstawie postulatów tegorocznych finalistów cyklu. Po dyskusji 

przegłosowano i jednogłośnie przyjęto następujące zmiany w regulacjach dot. GPW 

(szczegółowy opis zmian – uchwała 2/2013): 

a. Likwidacja dzikich kart; 

b. Dopuszczenie do finału zwycięzcy poprzedniej edycji cyklu; 

c. Dopuszczenie do finału zwycięzcy klasyfikacji młodzieżowej; 

d. Zwiększenie liczby rozdań w finale do 60; 

e. Zwiększenie maksymalnego wpisowego do turniejów cyklu o 5 zł od osoby (do puli 

organizatora), z możliwością ustalenia przez organizatora wpisowego dowolnie 

niższego. 

Krzysztof Krause i Michał Zimniewicz zostali upoważnieni do wprowadzenia stosownych zmian 

do regulaminu i komunikatu GPW 2013. 

7. Marian Wierszycki oraz Roman Kujawski zapoznali obecnych z harmonogramem turniejów 

GPW 2013 oraz innych imprez organizowanych przez WZBS. Kalendarz został opublikowany na 

stronie internetowej WZBS. 



8. Realizując wskazaną podczas poprzednich zebrań Zarządu konieczność stworzenia nowej 

strony internetowej WZBS, Michał Zimniewicz przedstawił obecnym swoją ofertę stworzenia 

nowej strony. Oferta została poddana głosowaniu i przyjęta 6 głosami za, przy 1 głosie 

wstrzymującym. Nowa strona internetowa ma być wykonana do połowy lutego i po 

zatwierdzeniu przez Zarząd zastąpi dotychczasową. 

9. W ramach wolnych wniosków Krzysztof Krause przedstawił wniosek Ryszarda Białkiewicza 

o nadanie rangi turnieju okręgowego w 2013 roku turniejom organizowanym w Puszczykowie: 

wielkanocnemu, z okazji Dni Puszczykowa, Jesiennemu, Mikołajkowemu. Po zasięgnięciu 

opinii WGiD przystąpiono do głosowania. Wniosek został przyjęty jednogłośnie (uchwała 

3/2013). 

10. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Olgierd Rodziewicz-Bielewicz przedstawił sugestię, aby 

wyraźniej rozdzielić zakres obowiązków i działań WZBS od działań Poznańskiej Asocjacji 

Brydżowej. Wskazał zwłaszcza, żeby WZBS nie organizował bezpośrednio turniejów lokalnych 

w Poznaniu (np. turniejów cyklu GPW), ale delegował to na kluby sportowe – głównie PAB – 

ponieważ m.in. po to powstały. Zadaniem WZBS ma być natomiast kontrola nad 

wypełnianiem tych zadań przez podległe jednostki. 

11. W dalszej dyskusji poruszono krótko temat renowacji stołów z zasłonami w Gądkach przez 

Pawła Szczygła i Piotra Śmielińskiego przed poprzednim zjazdem III ligi, temat 5. zjazdu III ligi, 

który odbędzie się w Skorzęcinie równolegle z I ligą – sprawy logistyczne, oraz temat 

organizacji Memoriału Andrzeja Karwickiego. 

12. Wobec wyczerpania porządku obrad na tym posiedzenie zakończono. 

 

Sekretarz 

(–) Michał Zimniewicz 

Prezes 

(–) Marian Wierszycki 

 

  



Sprawozdanie merytoryczne  

z działalności  

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego  

w roku 2012 

I. Stan organizacyjny i prawny 
Wielkopolski Związek Brydża Sportowego jest związkiem stowarzyszeń, posiadającym osobowość 

prawną, podlegającym wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszeń, działającym na 

terenie województwa wielkopolskiego. Członkami zwyczajnymi WZBS są przede wszystkim terenowe 

związki brydża sportowego, a mianowicie: Nadnotecki Związek Brydża Sportowego z siedzibą w Pile, 

Kaliski Terenowy Związek Brydża Sportowego z siedzibą w Kaliszu oraz Poznańska Asocjacja Brydżowa 

z siedzibą w Poznaniu oraz 6 klubów sportowych, w tym dwa kluby uczniowskie: UKB „Kleks” 

Szamotuły oraz UKBS „Dąbrówka” Poznań. 

Na dzień 31.12.2012 r. Związek zrzeszał w swoich strukturach 692 czynnych zawodników (przyrost w 

stosunku do roku ubiegłego – w 2011 r. było 619 zawodników) skupionych w 60 drużynach ligowych. 

Z tej liczby znaczną część stanowi młodzież (91 zawodników to młodzież do 18. roku życia, 49 

zawodników to juniorzy „starsi” – do 25. lat). Stawia to Związek w czołówce wśród wojewódzkich 

związków pod względem liczby zawodników i drużyn. 

II. Działania realizowane przez Związek 
W działalności Związku w roku 2012 należy wyróżnić następujące kierunki działań: 

1. Organizowanie zawodów i rozgrywek ligowych 

Wśród najważniejszych imprez organizowanych przez Związek należy wymienić: 

1) Dwa ogólnopolskie mini-kongresy: Poznański Kongres Brydżowy oraz Memoriał Irka Nowaka; 

PKB zajął 2. miejsce względem frekwencji spośród turniejów GP Polski Par odbywających się 

poza kongresami letnimi; poznański turniej GPPP jest co roku najlepiej ocenianym przez 

finalistów cyklu turniejem eliminacyjnym GP (nie są znane jeszcze wyniki ankiet z roku 2012); 

2) Cykl turniejów Connector Grand Prix Wielkopolski; w jego skład wchodziło 13 turniejów 

eliminacyjnych oraz turniej finałowy; 

3) Rozgrywki wielkopolskiej III ligi; 

4) Organizacja zjazdów I i II ligi centralnej (Skorzęcin, Piła) oraz pojedynczych meczów szczebli 

centralnych; 

5) Mistrzostwa Polski Młodzików w Szamotułach; 

6) Turnieje Mistrzostw Wielkopolski (open, mikst, akademickie); 

2. Sukcesy sportowe 

Sukcesy sportowe wielkopolskich zawodników to przede wszystkim sukcesy młodzieży Dąbrówki, ale 

nie tylko: 

1) Zdobycie tytułu Drużynowego Mistrza Polski przez drużynę Consus Kalisz; 



2) Czołowe miejsca Dąbrówki Poznań w klasyfikacjach klubów, szkół i województw na zawodach 

młodzieżowych – przede wszystkim na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, MP Młodzików, 

MP Młodzieży Szkolnej; 

3) I m-ce drużynowych 6. Akademickich Mistrzostw Świata – m.in. P. Jassem, P. Tuczyński, 

J. Wojcieszek; 

4) II i III m-ce 11. Mistrzostw Europy Par Juniorek – D. Kazmucha, A. Jarosz; 

5) I m-ce drużynowe Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej – m.in. J. Pędziński, A. Żelazny; 

6) I m-ce 14. Młodzieżowych Mistrzostw Świata Teamów – m.in. M. Gulczyński, D. Kazmucha; 

7) Liczne miejsca na podium Mistrzostw Polski Juniorów – m.in. A. Jarosz, D. Kazmucha, 

J. Pędziński, J. Wojcieszek; 

8) Liczne wysokie lokaty naszej młodzieży w turniejach open (przede wszystkim II m-ce w długiej 

fali Kongresu w Sławie – M. Gulczyński) 

Poza sukcesami sportowymi Związek posiada liczną i cenioną w kraju kadrę sędziowską, która czynnie 

uczestniczy w ogólnopolskich imprezach i szkoleniach (wśród 20-osobowej kadry tegorocznej 

Kursokonferencji sędziowskiej znalazło się aż 5 sędziów z Wielkopolski). Nasi sędziowie są zapraszani 

do prowadzenia turniejów i szkoleń przez inne wojewódzkie związki. 

3. Popularyzacja zasad brydża porównawczego wśród miłośników brydża sportowego 

oraz promocja tej dyscypliny sportu w mediach i samorządach lokalnych 

1) Zorganizowano i przeprowadzono wiele otwartych turniejów w atrakcyjnych miejscach 

mających na celu pokazanie atrakcyjności oraz wszechstronnych wartości tej gry oraz 

przyciągnięcie do brydża sportowego nowych entuzjastów; 

2) Prowadzone są cykle turniejów lokalnych we wszystkie dni powszednie. 

III. Posiedzenia i działania Zarządu 
W roku 2012 Zarząd obecnej kadencji zebrał się na dwóch posiedzeniach formalnych oraz podjął wiele 

tematów drogą korespondencyjną (przede wszystkim drogą elektroniczną). Do tych spraw należą (w 

kolejności chronologicznej): 

1) Powołano Prezydium Zarządu, wzorem poprzednich kadencji; 

2) Usystematyzowano kontrolę nad sprzętem brydżowym, przeprowadzono inwentaryzację, 

wynajęto garaż do przechowywania sprzętu; 

3) Temat dyżurów członków Zarządu w siedzibie WZBS; 

4) Wprowadzono zmiany w KRS po Walnym Zgromadzeniu; 

5) Ustalono cennik wypożyczania sprzętu przez WZBS innym związkom i organizacjom; 

6) Wskazano na konieczność „odświeżenia” strony internetowej WZBS; 

7) Kilkukrotnie dyskutowano problem liczby rozdań w finale GPW; 

8) Częściowo zmieniono miejsce rozgrywek III ligi (Skorzęcin/Gądki); 

9) Pozostawiono decyzję ws. wykorzystania IZL terenowym związkom; 

10) Dofinansowano obóz młodzieżowy w Międzyzdrojach; 

11) Odrzucono propozycję zwolnienia turnieju GPW w Dąbrówce z opłat długofalowych cyklu; 

12) Wprowadzono Regulamin Zarządu przewidziany Statutem; 

13) Przyjęto fundację Taurus w poczet członków zwyczajnych WZBS oraz ustalono i 

zweryfikowano aktualną listę członków; 

14) Odrzucono pismo UKB Kleks z wnioskiem o wypłacenie delegacji na trasie Szamotuły-Poznań; 



15) Podjęto uchwałę ws. prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego; 

16) Powołano Komisję Sędziowską; 

17) Wydano dwie „dzikie karty” na finał GPW. 

Poza tym, ze spraw formalnych, Komisja Rewizyjna również uchwaliła swój regulamin pracy. 

IV. Majątek Związku 
Majątek Związku stanowią: 

1) Sprzęt do gry (karty, pudełka rozdaniowe, bidding-boksy) 

2) Stoły brydżowe (86 szt.) 

a. Poznań – 24 szt. 

b. Skorzęcin – 16 szt. 

c. Mikorzyn – 16 szt. 

d. Piła – 16 szt. 

e. Kalisz – 14 szt. 

3) 3 maszyny do powielania z kartami (depozyt PZBS) 

a. Poznań (maszyna + 700 pudełek) 

b. Skorzęcin (maszyna + 400 pudełek) 

c. Piła (maszyna + 600 pudełek) 

4) Komputer, laptop, drukarka 

5) Drukarka (depozyt PZBS) 

6) „Pierniczki” – 32 szt. + serwer 

7) „Pierniczki” – 22 szt. + 2 serwery (depozyt PZBS) – nie wszystkie w pełni sprawne 

 

Poznań, 15 stycznia 2013 r. 

Opracował: Michał Zimniewicz 

 


