
Poznań, 4 grudnia 2014 r. 

 

Odpowiedź Zarządu WZBS na pytania pokontrolne 

Komisji Rewizyjnej WZBS z dn. 27.10.2014 r. 

 

Poniżej Zarząd Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego w Poznaniu odnosi się do kwestii 

wynikających z protokołu Komisji Rewizyjnej przekazanego dn. 03.11.2014 dotyczącego kontroli 

przeprowadzonej w dn. 27.10.2014. Poruszone zostały tematy, które w protokole Komisji Rewizyjnej 

zostały ujęte w formie pytań do Zarządu oraz takie, co do których Zarząd postanowił przedstawić swoje 

uwagi. 

Według numeracji tematów z protokołu Komisji Rewizyjnej: 

Ad. 2. WZBS umożliwia obecnie zrzeszanie się wszystkim organizacjom, które sobie tego życzą. Nie było 

przypadku odmowy wstąpienia do WZBS nowym stowarzyszeniom. Gdy powstawały nowe 

stowarzyszenia lub kluby działacze WZBS udzielali porad związanych z formalnościami niezbędnymi do 

rejestracji danej organizacji. Celem WZBS nie jest natomiast bezpośrednie tworzenie nowych 

stowarzyszeń.  

Sądzimy też, że bardzo trudno jest przełożyć wpływ liczebności członków (w rozumieniu stowarzyszeń, 

jednostek organizacyjnych, klubów) na ocenę WZBS. 

Natomiast wszyscy zawodnicy chętni do zrzeszania się są kierowani do najbliższych terenowo 

jednostek organizacyjnych WZBS lub klubów. 

Ad. 3. Wskazany zapis statutowy nie wprowadza wymogu pisemnego opracowania kierunków rozwoju. 

Ad. 4. Na rzecz WZBS mogą działać (i działają z efektem) nie tylko członkowie Zarządu – doświadczenie 

pokazuje, że najskuteczniejszymi animatorami brydża są pojedyncze osoby ulokowane na swoim 

terenie działania.  

Znalezienie i powołanie nowej osoby w Zarządzie byłoby kłopotliwe ze względów formalnych, 

a w związku z charakterem zadań mogłoby stanowić trudne do udźwignięcia obciążenie finansowe. 

Oceniamy, że ryzyko nieosiągnięcia postawionego takiej osobie celu (konkretnego, mierzalnego 

i osiągalnego) byłoby wysokie. 

Ad. 5. W zakresie formalnego umocowania działań terenowych związków – temat wymaga szerszej 

analizy i precyzyjnych regulacji, więc stosownie do ustaleń Zarządu z dn. 30.09.2014 sprawy zakresu 

kompetencji i działania terenowych związków (obecnie wymienionych, lecz niezdefiniowanych 

w Statucie PZBS) zostaną dokładnie opracowane po uchwaleniu przygotowanych już zmian w statucie 

PZBS, które również poruszają ten temat. 

Ad. 6. Wspieranie działalności stowarzyszeń i klubów brydżowych stanowi jedną ze statutowych form 

działalności WZBS (np. §10 ust. 9 czy §10 ust. 11 w zw. z §9 ust. 2). 

Ad. 8. Mistrzostwa Wielkopolski Par przeprowadzane są obecnie w innej formie niż korespondencyjna 

i Zarząd optuje za dotychczasowym rozwiązaniem. Jednocześnie Zarząd rozważy pomysł organizacji 

mistrzostw Wielkopolski na IMPy w formie korespondencyjnej.  



Ad. 11. Protokoły posiedzeń Zarządu każdorazowo zawierają listę obecnych członków Zarządu oraz 

gości, a nawet informacje o zmianie składu obecnych w trakcie zebrania. 

Ad. 12. Uchwały zawierają w większości informacje o liczbie oddanych głosów. Listy obecnych znajdują 

się w odpowiednim protokole posiedzenia Zarządu. 

Ad. 13. W zakresie opłat za wykorzystanie sprzętu WZBS – Zarząd przedstawił konkretne kwoty i zasady 

członkom Komisji Rewizyjnej. 

 

Inwentaryzacja sprzętu – sprzęt będący własnością WZBS lub w dzierżawie od PZBS: 

1) Karty, pudełka rozdaniowe, maszyny 

a. Zestaw używany głównie na III lidze, na co dzień u poznańskich sędziów: 

i. Maszyna do powielania kart o kodach 5-/7-paskowych (tzw. „stara”) 

ii. 18 kompletów pudełek z kartami o numerach 1-24 

iii. 100 pudełek z kartami niestanowiących kompletów (jeśli chodzi o numerację) 

lub będące uzupełnieniem numeracji 25-32 

iv. 100 talii kart, raczej nie nadających się do używania w maszynie do powielania, 

ale z powodzeniem na turniejach tasowanych 

b. Zestaw używany głównie na I lidze w Skorzęcinie, na co dzień u poznańskich sędziów: 

i. Maszyna do powielania kart o kodach 11-paskowych (tzw. „nowa”) 

ii. 10 kompletów pudełek z kartami o numerach 1-30 

iii. 7 kompletów pudełek z kartami o numerach 1-24 

iv. 30 pudełek z kartami niestanowiących kompletów 

v. 50 pudełek bez kart i bez numeracji 

vi. 200 talii nowych kart 

c. Zestaw używany głównie na II lidze w Pile, na co dzień w NZBS: 

i. Maszyna do powielania kart o kodach 5-/7-paskowych 

ii. ok. 500 pudełek z kartami o bliżej nieokreślonej numeracji, ale tworzących co 

najmniej 16 kompletów o numerach 1-24 

2) Pierniczki – tzw. stare 

a. 32 sztuki + serwerek – własność WZBS (u sędziów z IOR) 

b. ok. 18 sztuk + 2 serwerki – dzierżawa z PZBS (w NZBS oraz sędzia na os. Polan) 

c. kilka sztuk niedziałających, używanych do wymiany części (u sędziów z IOR) 

3) Bidding-boksy 

a. 18 kompletów w IOR, używane też na I lidze w Skorzęcinie 

b. 17 kompletów używane na III lidze 

c. 16 kompletów w Dąbrówce 

d. ok. 12 kompletów kiedyś używanych w IOR (to raczej własność PAB) 

4) Stoły z zasłonami 

a. ok. 25 sztuk w Gądkach, ale ok. 7 niespecjalnie nadających się do gry 

b. 16 sztuk w Skorzęcinie 

c. 2 sztuki w Dąbrówce 

d. min. 16 sztuk w Pile 

5) Sukna na stoły 

a. 27 sztuk w IOR 

b. 12 sztuk w Dąbrówce 

c. 10 sztuk u poznańskich sędziów 



 

Część finansowa 

‒ W nawiązaniu do spostrzeżenia „Brak rażących uchybień i nieprawidłowości” prosimy 

o ewentualne wskazanie nieprawidłowości mniejszej wagi, których chcielibyśmy uniknąć 

w przyszłości. 

Część formalna 

‒ Zarząd przyjął taką, a nie inną, praktykę formułowania swoich uchwał. Zarząd nie widzi 

potrzeby oraz argumentów za koniecznością publikowania listy głosujących pod każdą 

uchwałą. Jak wskazano wcześniej informacja nt. listy głosujących jest dostępna za 

pośrednictwem protokołu posiedzenia, na którym uchwała została podjęta. 

Część statutowa 

‒ W zakresie współpracy z mniejszymi ośrodkami województwa – Zarząd, przypisując wszelkie 

zasługi działaczom z tzw. „mniejszych ośrodków”, podkreśla ich rolę w dwóch przynajmniej 

formach działania: 

o organizowaniu drużyn zgłaszanych do rozgrywek na terenie całego województwa; 

o organizowaniu turniejów Grand Prix Wielkopolski.  

Przyjmując do wiadomości spostrzeżenia, Zarząd w pełni zdał sobie sprawę z trudności przypisania 

oceny jakichś działań jako „niewystarczające”, gdy nie jesteśmy stanie dobrze określić mierzalnych 

kryteriów tych działań. 

 

Sekretarz WZBS 
(–) Michał Zimniewicz 

Prezes WZBS 
(–) Marian Wierszycki 

 


