
 

PROTOKÓŁ 

Posiedzenia Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 17 czerwca 2014 roku 

 

Dnia 17 czerwca 2014 r. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Związku Brydża 

Sportowego (WZBS). W zebraniu wzięli udział członkowie Zarządu: Marian Wierszycki, Jan Grygier, 

Krzysztof Krause, Piotr Śmieliński oraz Jan Weber. W zebraniu wziął także udział z głosem doradczym 

członek Komisji Rewizyjnej – Andrzej Wachowski. 

Zebranie otworzył Prezes WZBS Marian Wierszycki. Wobec obecności 5 z 9 członków stwierdzono 

zdolność Zarządu do podejmowania uchwał. Na wstępie jednogłośnie przyjęto zaproponowany przez 

Prezesa porządek obrad: 

1. Sprawy młodzieżowe 

2. Rozgrywki ligowe oraz sprawy dyscyplinarne 

3. Opłaty ligowe i składki zawodnicze 

4. Sprawozdanie finansowe za rok 2013 

5. Wolne głosy i wnioski 

Ad. 1. Głos zabrał Jan Grygier odpowiedzialny z ramienia Zarządu za sprawy młodzieżowe i przedstawił 

zebranym stan szkolenia młodzieży w Wielkopolsce. Plany na najbliższe lata zostały określone jako 

niepewne, ponieważ coraz trudniej jest zachęcić do brydża młodzież w takiej liczbie jak to się udało 

w ostatnich rocznikach – głównie z przyczyn demograficznych, ale też braku zainteresowania 

nastolatków dodatkowymi zajęciami (kilka nieudanych podejść w szkołach).  

Przy okazji spraw szkoleniowych dyskusja przeniosła się na temat projektu „Brydż 60+”, którego 

partnerem jest PZBS i który kierowany jest do osób starszych. Zobowiązano Prezesa do zapoznania się 

z tematem od strony ZG PZBS oraz rozważenia możliwości włączenia się w przedsięwzięcie przez WZBS. 

Ad. 2. W sprawach ligowych głos zabrał przewodniczący WGiD Krzysztof Krause. Poinformował, że 

rozgrywki przebiegły planowo i bez zakłóceń w Poznaniu (PAB) oraz w Pile (NZBS). Końcowe wyniki oraz 

szczegóły znajdują się w corocznym Biuletynie WZBS. Rozgrywek ligi okręgowej nie zorganizował w tym 

roku TZBS Kalisz, co spowodowało konieczność rozegrania barażu o wolne miejsce w III lidze (baraż 

odbył się w czerwcu na skutek decyzji Zarządu podjętej drogą mailową). Zarząd podczas dyskusji wyraził 

uznanie za prowadzenie III ligi w kończącym się sezonie przez sędziów debiutujących w tej roli. 

Ze spraw dyscyplinarnych omówiono ponownie dopuszczenie spóźnionej pary do finału GPW w grudniu 

2013 roku, a także incydent na turniejach gnieźnieńskich związany z łączeniem funkcji sędziego 

i uczestnika turnieju. Tę ostatnią sprawę rozpatrzyła wiosną Komisja Sędziowska, a ocena sytuacji 

została przekazana Prezesowi Zarządu. 



Ad. 3. W kolejnym punkcie zebrani jednomyślnie zatwierdzili dla III ligi wysokość drużynowych opłat 

startowych na nowy sezon (850 zł) oraz wysokość kaucji za odwołanie (150 zł). 

Ad. 4. Następnie Skarbnik Jan Weber zapoznał Zarząd ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym 

WZBS za rok 2013. Po dyskusji i wyjaśnieniach sprawozdanie poddano pod głosowanie i zatwierdzono 

jednomyślnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących (uchwała nr 3/2014). 

Skarbnik omówił także stan finansów WZBS w roku 2014, a w szczególności zwrócił uwagę na dobrą 

bieżącą sytuację finansową będącą efektem gospodarnego zarządzania oraz zwiększenia odpisu ze 

składek w ubiegłym roku. Ma to pozwolić na bardziej śmiałe dotowanie przez WZBS imprez 

młodzieżowych i kobiecych (co widać już w I półroczu bieżącego roku). 

Ad. 5. Wolnych głosów i wniosków nie zgłoszono. 

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Sekretarz 
(–) Michał Zimniewicz 

Prezes 
(–) Marian Wierszycki 

 

 


