
 

PROTOKÓŁ 

Posiedzenia Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 18 czerwca 2013 r. 

 

 Dnia 18 czerwca 2013 r. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Związku 

Brydża Sportowego (WZBS). W zebraniu wzięli udział członkowie Zarządu: Marian Wierszycki, Bogdan 

Białoszyński, Krzysztof Krause, Paweł Perz, Zdzisław Romaniszyn, Piotr Śmieliński, Jan Weber oraz 

Michał Zimniewicz. W zebraniu uczestniczyli także członkowie Komisji Rewizyjnej: Olgierd Rodziewicz-

Bielewicz, Rafał Junik oraz Andrzej Wachowski. 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad 

2. Podsumowanie działalności WZBS w pierwszym półroczu 2013 r. 

a. Sytuacja finansowa 

b. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013 

c. Rozgrywki drużynowe i sprawy dyscyplinarne 

d. Brydż młodzieżowy 

e. Brydż w okręgach 

f. Grand Prix Wielkopolski 

3. Składki członkowskie na rok 2014 

4. Sprawy organizacyjne 

a. Poprawki w uchwale ws. opłat za wypożyczanie sprzętu przez WZBS 

b. Ustalenie wynagrodzeń sędziowskich na imprezach organizowanych przez WZBS 

5. Wolne głosy i wnioski 

a. Nowa strona internetowa WZBS 

b. Delegaci WZBS na Walny Zjazd PZBS 

c. Prawo organizacji lig okręgowych 

d. Stawki kaucji za odwołania w rozgrywkach ligowych 

Obrady przebiegały następująco: 

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

członków stwierdzono zdolność Zarządu do podejmowania uchwał. Jednogłośnie przyjęto 

zaproponowany porządek obrad.  

2. Jako pierwszy głos zabrał Skarbnik Jan Weber i zapoznał zebranych z aktualną sytuacją 

finansową WZBS. Przedstawiony został m.in. raport z wykonania projektu budżetu na rok 2013. 

Przychody i koszty układają się dotychczas zgodnie z planem. Skarbnik udzielił odpowiedzi na 

pytania i wątpliwości członków Zarządu. 

3. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Olgierd Rodziewicz-Bielewicz 

i przedstawił wnioski z audytu dokumentacji finansowej WZBS, dokonanego przez Komisję 



wcześniej tego samego dnia. Przewodniczący ocenił prowadzenie dokumentacji finansowej 

jako rzetelne. 

4. W kolejnym punkcie Skarbnik zapoznał zebranych ze sprawozdaniem finansowym WZBS za rok 

2012, po czym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania. 

Sprawozdanie zatwierdzono jednogłośnie (uchwała 4/2013). 

5. Przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny Krzysztof Krause zabrał głos i przedstawił krótki 

raport dot. spraw organizacji rozgrywek ligowych na terenie WZBS oraz kwestii 

dyscyplinarnych. 

Następnie Zarząd zajął się tematem Kaliskiej Ligi Okręgowej oraz rozstrzygnięcia w temacie 

czwartego miejsca awansowego do III ligi (trzy wcześniejsze przysługują zwycięzcom lig 

okręgowych: pilskiej oraz grup poznańskich). Po dyskusji jednogłośnie zdecydowano 

o organizacji barażów o to miejsce dla czterech uprawnionych drużyn: zwycięzców Kaliskiej Ligi 

Okręgowej oraz wicemistrzów pozostałych trzech lig okręgowych. Zobowiązano WGiD do 

wydania stosownego komunikatu w tej sprawie oraz poinformowania zainteresowanych 

drużyn. 

6. W kolejnym punkcie zebrania głos zabrał członek Zarządu Paweł Perz odpowiedzialny za sprawy 

młodzieżowe i zapoznał zebranych z ostatnimi wynikami reprezentantów Wielkopolski 

w rozgrywkach młodzieżowych oraz ze sposobem dysponowania przez WZBS dotacjami 

otrzymanymi na cele brydża młodzieżowego. 

7. Członkowie Zarządu odpowiedzialni za kontakt z okręgami – Bogdan Białoszyński i Zdzisław 

Romaniszyn – omówili krótko temat życia brydżowego w okręgu kaliskim i pilskim. 

8. W temacie Grand Prix Wielkopolski Prezes poinformował o rosnącej w tym sezonie liczbie 

turniejów cyklu oraz wysokiej frekwencji. Następnie poruszył kwestie braku fotorelacji 

z ostatnich turniejów oraz zatwierdzania obsady sędziowskiej każdego turnieju przez Zarząd. 

W temacie fotorelacji zaproponowano zmianę regulaminu GPW celem nałożenia na 

organizatora obowiązku zapewnienia wykonania zdjęć podczas każdego turnieju cyklu 

i przesłanie ich do publikacji na stronie WZBS. Propozycję poddano pod głosowanie i przyjęto 

6 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym (uchwała 5/2013). 

Żywa dyskusja w drugim temacie potwierdziła potrzebę zatwierdzania obsady sędziowskiej 

przez Zarząd. 

9. Następnie Skarbnik przedstawił nowe wysokości odpisów składek członkowskich uchwalone 

przez Zarząd Główny PZBS oraz przedstawił kilka propozycji w zakresie odpisu składki na rzecz 

WZBS od sezonu 2014. Po długiej dyskusji sformułowano ostateczną propozycję, aby odpis 

składki normalnej na rzecz WZBS wynosił 25 zł, a składek ulgowych 20 zł, natomiast dla osób 

rejestrujących się po raz pierwszy, aby odpis ten całkowicie znieść. Tę propozycję poddano pod 

głosowanie i przyjęto 7 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym (uchwała 6/2013). 

Dalej podjęto dyskusje na temat opłat startowych w III lidze. Po burzliwej wymianie opinii 

sformułowano kilka wariantów tej opłaty. Ostatecznie ustalono, że opłata startowa wyniesie 

850 zł, z czego 150 zł to odpis na rzecz PZBS, a 700 zł to opłata dla WZBS. Ten wariant przyjęto 

5 głosami za, przy 3 głosach przeciw (uchwała 7/2013). 

10. W dalszej części spotkania głos zabrał Sekretarz Michał Zimniewicz i przedstawił propozycję 

zmiany uchwały Zarządu z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie opłat za wynajem sprzętu 

brydżowego. Zmiana miała dotyczyć usunięcia zapisu o „automatycznym” zwolnieniu z opłat 

wszystkich turniejów odbywających się na terenie Wielkopolski, pozostawiając Zarządowi 



prawo każdorazowej oceny zasadności pobierania opłaty od tego typu imprez. Propozycję 

przyjęto 3 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących (uchwała 8/2013). 

11. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej Michał Zimniewicz przedstawił następnie przygotowaną 

przez Komisję propozycję stawek sędziowskich dla imprez organizowanych przez Związek i jego 

jednostki. Dotyczyć one miałyby przede wszystkim rozgrywek na szczeblu III ligi oraz 

wojewódzkich turniejów rangi mistrzowskiej. Po długiej dyskusji zdecydowano o powrocie do 

tematu we wrześniu, po konsultacjach. 

12. W ostatnim punkcie spotkania podjęto następujące tematy: 

a. Sekretarz poinformował, że nowa strona internetowa WZBS zostanie udostępniona 

członkom Zarządu w ciągu najbliższych dni, a najprawdopodobniej niewiele później 

upubliczniona; 

b. Przedyskutowano krótko kwestię delegatów WZBS na Walne Zjazdu PZBS w kadencji 

2012-2016; potwierdzono dalsze obowiązywanie mandatów delegatów, którzy nie 

uczestniczyli w ostatnim Walnym Zjeździe; 

c. Omówiono temat uprawnień do organizowania rozgrywek ligowych poniżej szczebla 

III ligi przez innych członków WZBS niż tylko tzw. „jednostki terenowe”, w kontekście 

chęci „Dąbrówki” do zorganizowania własnej ligi okręgowej; 

d. Na wniosek Przewodniczącego WGiD jednogłośnie przyjęto propozycję podwyższenia 

kaucji za odwołania od decyzji sędziowskich na szczeblu III ligi – do 150 zł, oraz lig 

niższych – do 100 zł. 

13. Wobec wyczerpania porządku obrad na tym posiedzenie zakończono. 

 

Sekretarz 

(–) Michał Zimniewicz 

Prezes 

(–) Marian Wierszycki 

 

 


