
P R O T O K Ó Ł  

z Walnego Zebrania Delegatów  Sprawozdawczo-Wyborczego 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego  
 

Data i miejsce posiedzenia: 19 czerwca 2012 roku, siedziba WZBS, Poznań, ul. Reymonta 35 

Podstawa zwołania: par. 24 statutu WZBS 

Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór przewodniczącego obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad. 
5. Wybór komisji: 

a. mandatowej, 
b. skrutacyjnej, 
c. uchwał i wniosków. 

6. Przyznanie odznaczeń związkowych 
7. Sprawozdanie Prezesa WZBS z działalności Zarządu. 
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.  
11. Przyjęcie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
12. Dyskusja i głosowanie nad zmianami w statucie WZBS 
13. Wybory: 

a. Prezesa, 
b. Zarządu, 
c. Komisji Rewizyjnej. 

14. Dyskusja (c.d.) 
15. Ogłoszenie wyników wyborów. 
16. Przejęcie uchwał i wniosków Zebrania. 
17. Wybory delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PZBS (7 mandatów). 
18. Zakończenie. 

 
 
 
1. W Zwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczym WZBS wzięło udział 

32 delegatów (zgodnie z listą obecności – zał. nr 1 do niniejszego protokółu) – reprezentujących okręgi 
i kluby brydża sportowego Wielkopolski. 
 

2. Otwarcia zebrania dokonał Prezes WZBS – kol. Marian Wierszycki, zgłaszając kandydaturę kol. 
Zdzisława Romaniszyna na przewodniczącego zebrania oraz kol. Jana Webera na sekretarza. 
W głosowaniu jawnym zebranie jednogłośnie przyjęło obie te kandydatury. 
Zebranie jednogłośnie przyjęło zaproponowany przez przewodniczącego porządek obrad. 
 

3. Przystąpiono do wyboru niezbędnych komisji. 
W wyniku głosowań jawnych komisje ukonstytuowały się w następujących składach: 
- komisja mandatowa                                    Michał Krzywina, Paweł Perz, Michał Moryson                        
- komisja skrutacyjna: Dominik Filipowicz, Andrzej Malenta, Paweł Łuczak                
- komisja uchwał i wniosków: Jan Sibilski, Jan Weber, Michał Zimniewicz 
Wszystkie z w/w komisji zostały wybrane przy jednym głosie wstrzymującym się. 
  

4. W kolejnym punkcie Prezes WZBS wręczył Prezesowi UKBS Dąbrówka, kol. Janowi Sibilskiemu 
dyplom i trofeum za wygranie Olimpiady Sportów Umysłowych w klasyfikacji szkół oraz przystąpił do 
wyczytywania przyznanych przez PZBS odznaczeń związkowych. 
Odznaki „Za zasługi w upowszechnianiu i rozwoju brydża sportowego” otrzymali: 
- złote:       Janusz Kalida, Marcin Pędziński, Franciszek Pieprzyk, Olgierd Rodziewicz-Bielewicz,  
                  Jan Sibilski, Andrzej Waligórski, Stefan Żuberek 
- srebrne:   Piotr Busse, Ryszard Białkiewicz, Andrzej Janowicz, Hanka Morysom, Paweł Perz, 
                  Andrzej Witkowski 
- brązowe: Mateusz Andrzejewski, Grzegorz Dembiński, Michał Dembiński, Andrzej Góźdź, Zbigniew 
                  Hęćka, Łukasz Jasiński, Marek Juszczak, Łukasz Kaczmarek, Leszek Karwasiński, 
                  Karol Król, Janusz Michalec, Maciej Młynarczyk, Maria Nowicka, Maciej Piasecki, Andrzej 
                  Pietrkiewicz, Jerzy Roszak, Grzegorz Samol, Cezary Serek, Paweł Szczygieł, Piotr 
                  Śmieliński, Bogdan Świątek, Janina Winnowicz, Tomasz Włodarczak, Marek Wojciechowski 
                  Michał Zimniewicz, Stanisław Zakrzewski.  
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5. Następnie sprawozdanie z działalności Zarządu WZBS w okresie 10.06.2008 – 19.06.2012 złożył Prezes 
– kol. Marian Wierszycki. 
W swoim wystąpieniu omówił zwięźle główne kierunki działań statutowych Związku, stan posiadania  
poszczególnych okręgów, wskazał źródła przychodów oraz podstawowe kategorie wydatków, 
przypomniał sukcesy sportowe oraz organizacyjne ostatniej kadencji, a także podziękował wszystkim 
działaczom oraz zawodnikom za aktywną współpracę. 
Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu. 
 

 
6. Kolejnym punktem zebrania było odczytanie przez członka Komisji Rewizyjnej – kol. Pawła Perza 

sprawozdania z przeglądu działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za okres całej kadencji 
(załącznik nr 3 do protokółu). 
Komisja Rewizyjna na podstawie przeprowadzonych kontroli zawnioskowała o udzielenie 
absolutorium ustępującemu Zarządowi WZBS 
 

7. Następnie odczytano protokół z prac komisji mandatowej uznający zebranie za prawomocne i zdolne do 
podejmowania uchwał. 

8. Dyskusji nad sprawozdaniami głos zabierali: Rafał Junik, oraz Stanisław Zakrzewski – prosząc o 
wyjaśnienia dotyczące rozliczenia 5. Otwartych Mistrzostw Europy. Na pytania te odpowiadali: Jan 
Weber oraz Zdzisław Romaniszyn.  
 

9. Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji nad sprawozdaniami - przewodniczący zebrania zarządził 
przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi (z 
uwzględnieniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej). 
Delegaci, w głosowaniu jawnym, poparli ten wniosek (przy jednym głosie wstrzymującym się) udzielając 
tym samym absolutorium. 
 

10.  W kolejnym punkcie przystąpiono do głosowań nad zmianami w statucie. Konieczność  

       dokonania pewnych korekt uzasadnił Prezes WZBS, a propozycje zmian poddawał pod głosowania kol.   

Michał Zimniewicz. I tak, w wyniku kolejnych głosowań postanowiono: 

 - par. 3 – zamienić fragment „ustawą o kulturze fizycznej” na „ustawą o sporcie” – przyjęto  jednogłośnie 

- par. 9 ust. 3 – uchylić pkt. d: „uczestniczy w zwalczaniu nałogu palenia tytoniu” – przyjęto przy 2 głosach 

„przeciw” i 1 głosie wstrzymującym  

- par. 23 – dodać ust. 2 o treści „Uchwały Zarządu mogą być przegłosowane i podjęte drogą   elektroniczną” 

– przyjęto jednogłośnie 

- par. 24 ust. 2 – wykreślić fragment „i po 2 latach kadencji jako sprawozdawcze” – przyjęte przy 1 głosie 

„przeciw” 

- par. 24 ust. 3 – zamienić fragment „delegaci wybrani wg zasad ustalonych przez Zarząd Związku” na 

„delegaci członków zwyczajnych Związku w liczbach proporcjonalnych do liczb zawodników, wg 

szczegółowych zasad ustalonych przez Zarząd Związku” – przyjęto przy 1 głosie wstrzymującym 

- par. 24 ust. 4 – zamienić fragment „projekt regulaminu obrad” na „projekt porządku obrad” - przyjęto przy 1 

głosie wstrzymującym 

- par. 24 ust. 5 – uchylić w całości – przyjęto jednogłośnie 

- par. 25 ust. 3 – uchylić w całości – przyjęto jednogłośnie 

- par. 28 ust. 2 – zamienić fragment „dwa miesiące” na „pół roku” – przyjęto przy 1 głosie „przeciw” 

- par. 31 ust. 2 – zamienić fragment „w biurze Związku” na „przez Związek” – przyjęto jednogłośnie 

- par. 31 ust. 4 – uchylić w całości – przyjęto 21 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 10 głosach 

wstrzymujących 

11. Przechodząc do wyborów  przewodniczący zebrania zarządził zgłaszanie kandydatur na Prezesa, do 
Zarządu oraz do Komisji Rewizyjnej. 
 
Na Prezesa WZBS zgłoszono jedną kandydaturę – kol. Mariana Wierszyckiego (zgłaszający – 
Z.Romaniszyn), który wyraził zgodę na kandydowanie. Niewielką większością głosów (14 – za, 13 – 
przeciw, przy 5 – wstrzymujących się) delegaci opowiedzieli się za jawnym sposobem głosowania, 
przyjmując jednocześnie propozycję kol. O.Rodziewicza-Bielewicza, by przed głosowaniem kandydat 
przedstawił swój program działania w kolejnej kadencji. Po wysłuchaniu wystąpienia kol. Wierszyckiego 
zarządzono głosowanie, w wyniku którego kol. Marian Wierszycki został wybrany na Prezesa WZBS. 
Za jego kandydaturą głosowało 31 delegatów, przy jednym głosie wstrzymującym się. 
Z kolei kol. M. Wierszycki zgłosił  propozycję, by skład nowego Zarządu WZBS rozszerzyć do 9 osób, 
co spotkało się z aprobatą delegatów (31 głosów za, przy jednym wstrzymującym się).  
 



 3 

 
Na wakujące 8 miejsc w Zarządzie zgłoszono 10 kandydatur: Marian Wierszycki zgłosił: Zdzisława  
Romaniszyna, Jana Webera, Krzysztofa Krause oraz Jana Grygiera; Zdzisław Romaniszyn zgłosił: 
Bogdana Białoszyńskiego, Michała Zimniewicza oraz Romana Kujawskiego; Dominik Filipowicz zgłosił 
Pawła  Perza oraz Stanisława Zakrzewskiego; Rafał Junik – Piotra Śmielińskiego.                            
Do Komisji Rewizyjnej  na wakujące 3 miejsca zgłoszono 4 kandydatury: Andrzeja Wachowskiego, 
Rafała Junika, Michała Zimpela oraz Olgierda Rodziewicza-Bielewicza. 
Wszyscy kandydaci do zarządu oraz komisji rewizyjnej wyrazili zgodę na kandydowanie.   
W wyniku tajnego głosowania (oddano 32 głosy ważne) w skład Zarządu zostali wybrani: Bogdan 
Białoszyński, Krzysztof Krause, Roman Kujawski, Paweł Perz, Zdzisław Romaniszyn, Piotr Śmieliński, 
Jan Weber oraz Michał Zimniewicz. Na członków Komisji Rewizyjnej (w tajnym głosowaniu oddano 31 
ważnych głosów) wybrano: Rafała Junika, Olgierda Rodziewicza-Bielewicza oraz Andrzeja 
Wachowskiego. Wyniki wyborów  przedstawił delegatom przewodniczący komisji skrutacyjnej – Dominik 
Filipowicz (protokół prac komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania).   
Postanowiono, że nowo wybrane władze statutowe ukonstytuują się na swoich pierwszych 
posiedzeniach – nie później niż do końca miesiąca. 

  
12. W trakcie dyskusji mającej miejsce po ogłoszeniu wyników wyborów głos zabierali kolejno: 
      Jan Sibilski, Olgierd Rodziewicz-Bielewicz, Krzysztof Krause, Marian Wierszycki, Jolanta Ziętara, Michał  
      Krzywina, Stanisław Zakrzewski. 
      Jej efektem było zgłoszenie kilku wniosków, które zawarła w swym sprawozdaniu Komisja Uchwał  
      i Wniosków, a przeczytał zebranym jej przewodniczący – kol. Jan Sibilski (załącznik nr 5). 
 
13. Po krótkiej przerwie przystąpiono do wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów PZBS. Zgłoszono 12 
kandydatów na 7 przysługujących miejsc. Zarządzono wobec tego  głosowanie tajne (oddano 32 głosy 
ważne), w wyniku którego mandat delegata uzyskali (w kolejności uzyskanych głosów): 
Marian Wierszycki, Olgierd Rodziewicz-Bielewicz, Michał Zimniewicz, Jan Sibilski, Zdzisław Romaniszyn, 
Jan Weber oraz Stanisław Zakrzewski. 
Pozostali kandydaci decyzją zebrania uzyskali status kolejnych rezerwowych, zgodnie z ilością głosów: 
Jan Grygier, Dominik Filipowicz, Józef Sobolewski, Piotr Walczak, Roman Kujawski. 
(W ostatnim głosowaniu z prac komisji skrutacyjnej został wyłączony Dominik Filipowicz – z racji 
kandydowania w wyborach). Szczegółowe wyniki głosowania zawiera załącznik nr 4. 
 
14. Obrady zakończył kol. Z. Romaniszyn, dziękując delegatom za udział w zebraniu i życząc nowym 

władzom efektywnego działania i wielu sukcesów w nowej kadencji 
 

15. Wobec wyczerpania porządku obrad na tym Walne Zebranie Delegatów WZBS zakończono.  
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 

 

(–) Zdzisław Romaniszyn 

SEKRETARZ 

 

(–) Jan Weber 

 
 
 
 
 
Poznań, 19 czerwca 2012 roku  
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SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE 
z działalności 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 
w latach 2008 - 2012 

     

 

I. Stan organizacyjny i prawny. 

 
 1. Wielkopolski Związek Brydża Sportowego jest związkiem stowarzyszeń, posiadającym 

osobowość prawną, podlegającym wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszeń, 

działającym na terenie województwa wielkopolskiego – z siedzibą w Poznaniu. 

Członkami zwyczajnymi WZBS oprócz licznych klubów sportowych są 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. W strukturach WZBS działają także 

uczniowskie kluby brydżowe: UKB „Kleks” Szamotuły , UKBS „Dąbrówka” Poznań, KTB- 

UKS Dwójka Konin oraz Jelonki Ostrzeszów. 

 2. Kadencja Zarządu WZBS obejmowała okres od 10 czerwca 2008 roku do 19 czerwca 2012 

roku. W okresie tym Zarząd działał w niezmienionym 7-osobowym składzie: Marian 

Wierszycki – prezes, Jan Grygier – wiceprezes, Jan Weber – wiceprezes ds. finansowych 

i sekretarz/skarbnik, Krzysztof  Krause – WGiD, Bogdan Białoszyński, Roman Kujawski 

oraz Zdzisław Romaniszyn. Komisję Rewizyjną stanowili: Andrzej Wachowski – 

Przewodniczący, Elżbieta Wojciechowska oraz Paweł Perz  

 3. W poszczególnych latach kadencji stan liczebny zawodników oraz drużyn zrzeszonych 

w WZBS przedstawiał się następująco: 

  

  VI/2008 XII/2008 XII/2009 XII/2010 XII/2011 

Liczba zawodników 656 610 568 562 619 

Liczba drużyn 77 72 65 63 67 
 

  Szczegółowe zestawienie – w rozbiciu na okręgi, kategorie wiekowe oraz klasy 

rozgrywkowe - zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania 

 

  II. Działania realizowane przez Związek . 

 
  W działalności Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego w latach 2008-12 można 

wyróżnić cztery zasadnicze kierunki: 

 

 1. Organizowanie zawodów i prowadzenie rozgrywek ligowych wszystkich szczebli. 

   - organizacja ogólnopolskich imprez brydżowych w ramach Poznańskiego Kongresu 

Brydżowego, Memoriału Irka Nowaka oraz Pilskiego Mityngu Brydżowego, 

 - wprowadzenie kilku nowych zawodów rangi Mistrzostw Województwa w różnych 

 kategoriach wiekowych i konkurencjach (pary, teamy, miksty). Zawody te  organizowane są 

w wielu miejscowościach Wielkopolski, 

 - prowadzenie cyklu Grand Prix Wielkopolski składającego się z ok.15 turniejów 

 - organizacja i nadzór nad rozgrywkami drużynowymi do III ligi włącznie. 

  

  Wyrazem uznania dla jakości przeprowadzanych w naszym regionie imprez brydżowych jest 

fakt przyznawania nam w ostatnich latach organizacji wielu centralnych zawodów wysokiej 

rangi, takich jak: finał Drużynowych Mistrzostw Polski, finał Mistrzostw Polski Par, 

międzypaństwowe mecze z Francją oraz Szwecją, wiele turniejów z cyklu Grand Prix Polski 

Par oraz Teamów, turnieje eliminacyjne do Mistrzostw Europy Par Mikstowych oraz 
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Mistrzostw Polski Par Mikstowych, rozgrywek szczebla centralnego (ekstraklasa, I oraz II 

liga) oraz wielu młodzieżowych imprez rangi mistrzowskiej. 

  

 O wysokim poziomie organizacyjnym imprez rozgrywanych na naszym terenie świadczą 

coroczne zwycięstwa (w ostatnich czterech latach) w oficjalnej klasyfikacji PZBS 

oceniającej organizację turniejów cyklu Grand Prix Polski Par, a przede wszystkim fakt 

przyznania naszemu Związkowi organizacji Mistrzostw Europy Par Open w roku 2011. 

Według zgodnej opinii władz EBL, PZBS oraz licznych uczestników zawodów – 

Mistrzostwa zostały doskonale zorganizowane, przyczyniając się do popularyzacji brydża 

sportowego w środowisku oraz budząc zainteresowanie władz Miasta tą dyscypliną sportu. 

Dalszym efektem tych działań jest wspólne podjęcie starań o przyznanie nam organizacji 

Mistrzostw Świata w roku 2014. (ogólne rozliczenie Mistrzostw Europy w części dotyczącej 

WZBS – załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania).  

 Należy też wspomnieć o wysokim poziomie sportowym drużyn reprezentujących 

Wielkopolskę, z których 4 występowały w sezonie 2011/12 w rozgrywkach ekstraklasy 

zdobywając m. in. Tytuł mistrza Polski (Consus Kalisz) oraz II wicemistrza Polski (Unia 

Winkhaus Leszno). W przyszłym sezonie w tej klasie rozgrywkowej grać będzie aż 6 

naszych drużyn, jako że awans do ekstraklasy wywalczyły ponadto: Dąbrówka Starka 

Poznań oraz Unia I Leszno.  

 

 2. Popularyzacja zasad brydża porównawczego wśród miłośników brydża sportowego 

oraz promocja tej dyscypliny sportu w mediach i samorządach lokalnych. 

   - 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, 

 - aktywnie włączono się do akcji Mistrzostwa Polski Powiatów 2009 – turniejów 

zainicjowanych przez PZBS z użyciem Internetu, 

  - prowadzone są cykle turniejów lokalnych we wszystkie dni powszednie (za wyjątkiem 

piątków, które przeznaczone są na terminy ligowe) 

  - wzrasta liczba oraz atrakcyjność stron internetowych związanych z działalnością WZBS.  

  

 3. Rozwijanie brydża sportowego wśród młodzieży akademickiej i szkolnej. 

    

   - od lat prowadzone są całoroczne zajęcia z brydża sportowego dla uzdolnionej młodzieży 

objętej systemem współzawodnictwa sportowego w ramach Młodzieżowego Centrum 

Sportu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Poznaniu. 

  - corocznie organizowane są obozy szkoleniowe o zasięgu centralnym (Zajączkowo, 

Międzyzdroje, Międzygórze) 

 - działający w strukturach WZBS-u UKBS Dąbrówka był organizatorem i gospodarzem 

w roku 2010 Mistrzostw Polski Juniorów, a UKS Kleks Szamotuły – Mistrzostw PZBS 

Młodzików w roku 2011 

 - w Systemie Sportu Młodzieżowego młodzież z Wielkopolski zajmowała w ostatnich 

latach I, II, i III miejsce w Polsce, 

    - nasi młodzi brydżyści zdobywali corocznie tytuły mistrzowskie i medale w licznych 

w imprezach krajowych i zagranicznych, a ukoronowaniem sukcesów były złote medale na 

Drużynowych Mistrzostwach Świata w Filadelfii dla Pawła Jassema i Piotra Tuczyńskiego 

w kategorii juniorów młodszych oraz Danuty Kazmuchy w kategorii dziewcząt w 2010 r., a 

w roku 2011 złoty medal D.Kazmuchy na ME juniorów w Albenie, srebrny medal Pawła 

Jassema na Drużynowych Akademickich ME w Warszawie  

 

 4. Działalność szkoleniowa. 
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   - WZBS posiada bardzo wysoko cenioną w kraju młodą kadrę sędziowską oraz  

instruktorską, która czynnie uczestniczy w ogólnopolskich imprezach oraz szkoleniach. 

W roku 2008 zorganizowano w Związku szkolenie kadry instruktorskiej i sędziowskiej 

   - w latach 2009/10 przeprowadzono w WZBS 3 cykle nauki gry w brydża: dla 

początkujących oraz dla dziewcząt.  

 

5. Gry i dyscyplina. 

Wydział Gier i Dyscypliny zajmuje się rozgrywkami drużynowymi i sprawami dyscyplinarnymi.  

W skład WGiD wchodzą – odpowiedzialny powyższe kwestie członek Zarządu i osoby pełniące 

role w organizacji rozgrywek w związkach terenowych. Podczas ostatniej kadencji byli to (oprócz 

przewodniczącego): 

 2008/2009: J. Hilbrecht (NZBS), M. Pilecki (Kaliski TZBS), R. Białkiewicz i W. Ratajczak 

(PAB). 

 2009/2010: Jarosław Hilbrecht (NZBS), Maciej Pilecki (Kaliski TZBS), R. Białkiewicz 

(PAB) oraz Michał Zimniewicz (obsługa, eksploatacja i wsparcie IZL). 

 2010/2011: Jarosław Hilbrecht (NZBS), R. Białkiewicz (PAB) oraz Michał Zimniewicz 

(obsługa, eksploatacja i wsparcie IZL).. 

 2011/2012: Jarosław Hilbrecht (NZBS), Jerzy Ofierski (Kaliski TZBS), R. Białkiewicz 

(PAB) oraz Michał Zimniewicz (obsługa, eksploatacja i wsparcie IZL). 

Rozgrywki drużynowe.  

Są organizowane wg wytycznych przyjętych przez Zarząd WZBS 28 czerwca 2007 roku.  

Organizatorami rozgrywek w związkach terenowych są właściwe zarządy.  

Sezon 2010/2011 był szczególny ze względu na reorganizację rozgrywek centralnych. 

Od sezonu 2009/10 w rozgrywkach poniżej III ligi wykorzystany system Internetowego 

Zarządzania Ligą.    

Internet stał się narzędziem niezbędnym dla brydżystów. W WZBS korzystamy oprócz IZL-a 

z następujących narzędzi „centralnych”: punktacji długofalowej GPW, kącika „Historia” oraz 

(od około 4 lat) „Fair Play” – miejsca zbierania informacji o takich postępkach, które budzą 

nasz szacunek lub zgłaszania sytuacji budzących wątpliwości.  

Dyscyplina - to dwa aspekty działania:  

 Interpretowanie i rozstrzyganie przez właściwy Zarząd na podstawie informacji 

przygotowanych przez WGiD sytuacji nietypowych lub nieprzewidzianych w regulacjach 

organizacyjnych.  

 Część dyscyplinarna nie przysporzyła na szczęście podczas ostatniej kadencji 

poważniejszych kłopotów. Większość spraw „przy stoliku” rozstrzygają sędziowie.  

 

III. Finanse oraz majątek Związku. 
     

   Wielkopolski Związek Brydża Sportowego nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.  

Źródłami przychodów związku są odpisy pochodzące ze składek członkowskich  oraz opłaty 

turniejowe. Rozliczenie przychodów z tych źródeł oraz ich wydatkowania zawiera załącznik 

nr 3 doniniejszego sprawozdania. Związek dysponuje też środkami pochodzącymi z dotacji 

centralnych. W okresie kadencji 2008-2012 było to łącznie 76 tys. zł. z Urzędu Miasta, 

przeznaczone na dofinansowanie imprez ogólnopolskich (Kongres, Memoriał I.Nowaka), 

350 tys. zł. z Urzędu Miasta, przeznaczone na promocję oraz organizację Mistrzostw Europy 

oraz 17 tys. zł. z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu 

dzieci i młodzieży. 

Stan środków pieniężnych będących w dyspozycji WZBS (konto + kasa) na koniec 

poszczególnych lat w okresie kadencji przedstawiał się następująco:   

            31.12.2008  -  25.250 zł. 

          31.12.2009  -  23.510 zł. 

          31.12.2010  - 37.100 zł. 
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            31.12.2011  - 19.700 zł. 

         Od 1 kwietnia 2010 roku WZBS jest płatnikiem podatku VAT. 

   Księgowość Związku prowadzona jest przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe. 

 

   Majątek Związku stanowią: sprzęt do gry (karty, pudełka, bidding-boxy), stoły brydżowe 

(56 szt.), maszyna do powielania (depozyt PZBS).komputer, laptop, drukarka, pierniczki 

(32 szt.+serwer) 

               

 

 

Poznań, czerwiec 2012 
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Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WZBS 

za okres od 9.06.2008 do 19.06.2012 
 

 

 Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego ZBS, wybrana na Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu 

Delegatów WZBS w dniu 10 czerwca 2008r. działała w składzie: 

  Andrzej Wachowski – przewodniczący 

  Ela Wojciechowska – członek 

  Paweł Perz - członek 

 

W okresie sprawozdawczym członkowie KR w osobie przewodniczącego, lub jednego z członków brali udział w 4 na 

8 protokółowanych zebrań plenarnych zarządu WZBS. Przewodniczący KR brał także udział w kilkunastu roboczych, 

nie protokółowanych zebraniach prezydium zarządu.  Pozwoliło to na bieżący przegląd działalności zarządu. 

 Ponadto przeprowadzono przeglądy kontrolne bilansów za lata 2008-2010 i ostatnio, za lata 2011 oraz 

połowy 2012. Przeprowadzono też kompleksowy przegląd działalności, głównie finansowej, w grudniu 2010, którego 

wyniki przedstawiono na Nadzwyczajnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 11.01.2011. W dniach 5-17 czerwca 

2012r. KR w składzie A.Wachowski, P.Perz dokonała przeglądu działalności merytorycznej i finansowej za okres 

całej kadencji.  Skontrolowano, zgodnie ze statutem WZBS przede wszystkim: 

1. realizację uchwał i wniosków ostatniego WZD, 

2. gospodarkę finansową zarządu, 

3. działalność merytoryczną zarządu. 

 

Ad. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów wniosło 4 wnioski. Komisja rewizyjna nie stwierdziła braku 

zastosowania się do tych wniosków. 

 Reasumując, nalezy stwierdzić, że główny wniosek z WZD został zrealizowany. 

 

Ad. 2.  Kontrola działalności finansowej prowadzonej przez zarząd była głównie realizowana przez analizę 

corocznych bilansów. Księgowość WZBS jest prowadzona przez usługowe biuro rachunkowości przy WSS. Obecnie 

sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe sporządzane są terminowo. Dokumenty stanowiące podstawę zapisów 

finansowych znajdują się w siedzibie WSS.  Komisja z satysfakcją stwierdziła wypełnienie zaleceń pokontrolnych (z 

kontroli w grudniu 2010).  

 

Ad. 3. Działalność Zarządu w zakresie działalności sportowej jest przez KR oceniona jak najbardziej pozytywnie. 

Trzeba odnotować staranne opracowywanie regulaminów DMP na wszystkich szczeblach rozgrywek WZBS. Dobrą 

pracę – dzięki internetowi – w zakresie przekazywania informacji sportowych i organizacyjnych. 

Prawidłowo przebiegała praca szkoleniowa w zakresie młodzieży, instruktorów i sędziów. 

KR zapoznała się także z dokumentacją organizacyjną z okresu całej kadencji. Zawiera ona rejestr uchwał 

podejmowanych przez zarząd i protokóły z zebrań. Razem odbyło się 8 zebrań protokółowanych. KR zwraca uwagę, 

że zgodnie z $28 pkt. 2 Posiedzenia zarządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. W okresie 

kadencji odbyło się tylko 7 posiedzeń z których został spisany protokół. KR ubolewa nad brakiem protokołów z 

pozostałych posiedzeń. 

 

 Reasumując KR, na podstawie dokonanych przeglądów  wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu 

zarządowi WZBS za okres kadencji. 

 

(-) Andrzej Wachowski 

 (-) Paweł Perz 
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SPRAWOZDANIE  KOMISJI  SKRUTACYJEJ 

Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczego WZBS 

z  dnia 19 czerwca 2012  
 

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała s ię  w składzie:  

   -  Dominik Fi l ipowicz  –  przewodniczący  

   -  Paweł  Łuczak          –  członek 

   -  Andrzej  Malenta      -  członek  
 

1. W wyborach do Zarządu zgłoszono 10 kandydatów na 8 miejsc. 

    Oddano 32 głosy ważne. 

   W wyniku wyborów do zarządu zostali wybrani (w kolejności uzyskanych głosów): 

 - Jan Weber  - 30 głosów 

 - Michał Zimniewicz  - 30 głosów 

 - Krzysztof Krause      - 28 głosów 

 - Zdzisław Romaniszyn- 27 głosów 

 - Bogdan Białoszyński – 26 głosów 

 - Paweł Perz    - 24 głosy 

 - Roman Kujawski        - 20 głosów 

 - Piotr Śmieliński    - 19 głosów 

   Nie zostali wybrani: 

 - Stanisław Zakrzewski - 16 głosów 

 - Jan Grygier                  - 12 głosów 
 

2. W wyborach do Komisji Rewizyjnej zgłoszono 4 kandydatów na 3 miejsca. 

     Oddano 31 głosów ważnych (jeden głos był nieważny)        

   W wyniku wyborów do KR zostali wybrani (w kolejności uzyskanych głosów): 

 - Olgierd Rodziewicz-Bielewicz – 28 głosów 

 - Rafał Junik         - 21 głosów 

 - Andrzej Wachowski        - 19 głosów 

    Nie został wybrany: 

 - Michał Zimpel        - 17 głosów 
 

3. W wyborach delegatów na Walny Zjazd PZBS zgłoszono 12 kandydatów na 7 miejsc. 

    Oddano 32 głosy ważne. 

    W wyniku wyborów delegatami zostali (w kolejności uzyskanych głosów): 

 - Marian Wierszycki   - 26 głosów 

 - Olgierd Rodziewicz-Bielewicz - 24 głosów 

 - Michał Zimniewicz   - 22 głosy 

 - Jan Sibilski    - 20 głosów 

 - Zdzisław Romaniszyn  - 19 głosów 

- Jan Weber    - 16 głosów 

- Stanisław Zakrzewski  - 16 głosów 

   Nie uzyskali mandatu delegata: 

- Jan Grygier    - 15 głosów 

- Dominik Filipowicz   - 14 głosów 

- Józef Sobolewski   - 14 głosów 

- Piotr Walczak   - 12 głosów 

- Roman Kujawski   -   8 głosów 

W ostatnim głosowaniu z prac komisji został wyłączony Dominik Filipowicz z racji 

kandydowania w wyborach. 

 

      Podpisy:   


