
 

KOMUNIKAT 

z posiedzenia Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 10 grudnia 2013 roku 

 

 Dnia 10 grudnia 2013 r. w Gnieźnie odbyło się posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Związku 

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

Białoszyński, Roman Kujawski, Krzysztof Krause, Zdzisław Romaniszyn, Jan Weber oraz Michał 

Zimniewicz. W zebraniu uczestniczył także przewodniczący Komisji Rewizyjnej Olgierd Rodziewicz-

Bielewicz. 

Zebranie otworzył Prezes WZBS Marian Wierszycki. Wobec obecności siedmiu z ośmiu 

członków stwierdzono zdolność Zarządu do podejmowania uchwał. Jednogłośnie przyjęto 

zaproponowany przez Prezesa porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad 

2. Wizytacja potencjalnego ośrodka rozgrywek III ligi 

3. Sprawy finansowe 

a. Budżet 2013 

b. Aktualna sytuacja finansowa 

c. Wielkopolskie imprezy – 53. Poznański Kongres Brydżowy i 18. Memoriał Irka Nowaka 

d. Budżet 2014 

4. Brydż młodzieżowy; rezygnacja Pawła Perza 

5. Rozgrywki drużynowe i sprawy dyscyplinarne 

6. Brydż w okręgach 

7. Cykl GPW 2014 – regulamin i kalendarz 

8. Wolne głosy i wnioski 

Ad. 2. Zebrani zapoznali się z salami do gry oraz miejscami noclegowymi w Hotelu Nest 

w Gnieźnie, który mógłby służyć jako miejsce rozgrywek III ligi. Wszyscy zebrani wypowiedzieli się 

pozytywnie o tym pomyśle. Szczegółowe uzgodnienie warunków współpracy z hotelem powierzono 

Prezesowi oraz członkowi Zarządu Romanowi Kujawskiemu. 

Ad. 3. Skarbnik Jan Weber zapoznał zebranych z realizacją budżetu na rok 2013 oraz z aktualną 

sytuacją finansową WZBS. Razem z Prezesem omówili następnie organizację 53. Poznańskiego 

Kongresu Brydżowego oraz 18. Memoriału Irka Nowaka w 2013 roku oraz ich wyniki finansowe. 

Dokumentacja finansowa za rok 2013 stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Skarbnik przedstawił następnie projekt budżetu na rok 2014. Projekt stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu. Po omówieniu i wyjaśnieniu wątpliwości poddano go pod głosowanie i przyjęto jednogłośnie 

(uchwała nr 10/2013). 



 Ad. 4. Prezes Marian Wierszycki zapoznał zebranych z aktualnymi sprawami młodzieżowymi, 

związanymi głównie z uzyskiwaniem dotacji z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego. 

Wobec rezygnacji Pawła Perza z funkcji członka Zarządu (w dniu 27 listopada 2013 r.) podjęto temat 

uzupełnienia składu Zarządu o osobę odpowiedzialną za sprawy młodzieżowe. Przedstawiono dwie 

kandydatury – Jana Grygiera oraz Andrzeja Witkowskiego. Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Na 

wniosek Prezesa głosowanie odbyło się w trybie tajnym. J. Grygier otrzymał 3 głosy, A. Witkowski 

również 3 głosy; 1 osoba wstrzymała się. Po dalszej dyskusji zdecydowano o ponowieniu głosowania. 

W drugim głosowaniu J. Grygier uzyskał ponownie 3 głosy, A. Witkowski uzyskał 2 głosy, a 2 osoby się 

wstrzymały. Tym samym Jan Grygier został włączony w skład Zarządu (uchwała nr 11/2013). 

Sekretarza Michała Zimniewicza zobowiązano do zgłoszenia niezbędnych zmian do Krajowego Rejestru 

Sądowego (KRS). Członkowie Zarządu zostali poinformowani, że Prezes i Skarbnik udzielili Sekretarzowi 

w imieniu WZBS pełnomocnictwa do samodzielnego załatwiania w sądzie spraw związanych 

z ewidencją w KRS. 

 Ad. 5. Przewodniczący WGiD Krzysztof Krause zapoznał zebranych najpierw ze sprawami 

ligowymi. Omówił start rozgrywek w III lidze oraz na terenie PAB. Poruszono także temat organizacji ligi 

okręgowej w Kaliszu. W dalszej części przedstawione zostały problemy związane z końcówką cyklu GPW 

2013 – turniejem w Gnieźnie oraz finałem. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej Michał Zimniewicz 

przedstawił stanowisko w sprawie problemów organizacyjnych podczas finału. Zobowiązano go 

następnie do przedstawienia Radzie Sędziów PZBS zauważonych luk w Regulaminie Zawodów PZBS. 

Przewodniczącego WGiD zobowiązano natomiast do udzielenia odpowiedzi na skargę uczestnika finału 

GPW. W kontekście turnieju w Gnieźnie Zarząd doszedł do wniosku, że należy zaostrzyć zasady 

dopuszczania sędziów do prowadzenia turniejów GPW. 

 Ad. 6. Na temat sytuacji brydża w Pile, Kaliszu i Gnieźnie wypowiedzieli się odpowiednio 

Zdzisław Romaniszyn, Bogdan Białoszyński i Roman Kujawski. Omówili kwestie ligowe (w Pile liga 

wystartowała, w Kaliszu trwają ustalenia i zbieranie zgłoszeń do ewentualnej ligi), sprawy szkolenia 

i podjętych w tym temacie prób, oraz organizacji turniejów. Zdzisław Romaniszyn zgłosił potrzebę 

zorganizowania kursu sędziowskiego dla chętnych z Piły i okolic. Poinformował także o możliwości 

zorganizowania ośrodka II ligi w Wałczu począwszy od sezonu ligowego 2014/2015. 

 Ad. 7. Podsumowując GPW 2013 wskazano dwa najliczniej obsadzone turnieje – w Poznaniu 

(organizowany przez UKBS Dąbrówkę) oraz w Skokach, które w nadchodzącym roku otrzymają premie 

50 PKL za 1. m-ce. Następnie zebrani omówili organizację cyklu GPW 2014. Nie stwierdzono znacznych 

potrzeb zmian w zakresie organizacji cyklu w stosunku do ubiegłego sezonu. Prezes Marian Wierszycki 

został zobowiązany do stworzenia kalendarza turniejów cyklu. Krzysztof Krause i Michał Zimniewicz 

zostali zobowiązani do przedstawienia poprawek w regulaminie GPW w kontekście problemów 

omówionych w pkt. 5. Zarząd zdecydował o przyjęciu poprawek drogą elektroniczną przed pierwszym 

turniejem w nowym roku. 

 Ad. 8. Wolnych głosów i wniosków nie zgłoszono. 

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym posiedzenie zakończono. 

 



Na podstawie §6 ust. 5 regulaminu pracy Zarządu w protokole zamieszcza się także ważniejsze wnioski 

podejmowane przez Zarząd w okresie między posiedzeniami. W ostatnim okresie do Zarządu wpłynął 

jeden formalny wniosek – wniosek Wielkopolskiej Komisji Sędziowskiej o nadanie Marcinowi 

Woźniakowi tytułu sędziego okręgowego. Zarząd przegłosował sprawę drogą elektroniczną i przyjął 

8 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym w dniu 21 listopada 2013 r. (uchwała 9/2013). 

 

 

Sekretarz 
(–) Michał Zimniewicz 

Prezes 
(–) Marian Wierszycki 

 

 


