
Uchwała 1/2014 KR WZBS 

W ramach czynności kontrolnych w dniu 27.10.2014r Komisja Rewizyjna podęła uchwałę w sprawie 

przekazania zaleceń pokontrolnych dla Zarządu WZBS, wraz z prośbą o pisemne ustosunkowanie się 

w terminie dwóch tygodni od daty przekazania dokumentu.  Tzw. zalecenia i pytania wstępne. 

Procedowanie: przekazanie pytań i zaleceń do Zarządu WZBS celem ustosunkowania się. Po 

odpowiedzi sporządzenie zaleceń do planu działań naprawczych (jeśli wystąpi konieczność). 

Zalecenia i pytania pokontrolne: 

1. Intensyfikacja działań zgodnych z paragrafem 9 punkt 2 Statutu WZBS – popularyzacja 

brydża. Wg. KR Z WZBS, oprócz cyklu GPW nie prowadzi takich działań. 

2. Realizacja celów zgodnych z paragrafem 10 punkt 1 i 2 Statutu WZBS – umożliwianie (w myśl 

ułatwianie, przyjmowanie jako członków) zrzeszenia się miłośników brydża w stowarzyszenia 

i jednostki organizacyjne, na dziś dziewięciu członków związku należy uznać za dalece 

niesatysfakcjonujący.  

3. Pisemne opracowanie kierunków rozwoju brydża porównawczego w Województwie 

Wielkopolskim – punkt 4 paragraf 10 Statutu WZBS.  

4. Podjęcia działań celem aktywizacji tych rejonów województwa, gdzie nie funkcjonują ani 

kluby, ani osoby organizujące rozgrywki brydża porównawczego.  Oddelegowanie członka 

zarządu, jako osoby odpowiedzialnej za te działania lub ogłoszenie konkursu na takiego 

członka zarządu celem dokooptowania. Poszukiwanie środków finansowych na działania 

takiej osoby. 

5. Umocowanie za pomocą stosownej uchwały działań Terenowych Związków Brydża 

Sportowego (PAB, NZBS, TZBSK) lub  przedstawienie uchwały poprzednich zarządów dających 

umocowanie działań. Prosimy o listę wszystkich obowiązujących uchwał i opublikowanie na 

stronie www. Z ramienia KR osobą, którą wesprze działania jest Andrzej Wachowski.  

6. Nie finansowania zwykłej działalności klubów i stowarzyszeń ze środków WZBS, lub 

zmuszania do opłat na rzecz tych stowarzyszeń. Wydatki powinny być, transparentne, celowe 

i rozliczane.  

7. Zaleca się zachowanie bezstronności w decyzjach WZBS versus Stowarzyszeń i Klubów z 

których członkami są koledzy pełniący funkcje w zarządzie WZBS. 

8. Zaleca się Organizację korespondencyjnych mistrzostw wielkopolski par na impy i maksy za 

pomocą systemu pajączek.  

9. Zaleca się Organizację Mistrzostw Wielkopolski Teamów (czy Pucharu). 

10. Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, że w dotychczasowych eliminacjach do Mistrzostw Polski 

Par, rozgrywki eliminacyjne ograniczały się do trzech głównych ośrodków. Znów możliwości 

techniczne pozwalają na szersze rozgrywki (pajączek). 

11. Dokumentacja – zaleca się praktykowanie list obecności, prosimy o uzupełnienie braku 

podpisów 

12. Uchwały – należy oryginał uchwały uzupełniać o informacje o głosowaniu i listy obecności 

13. Prosimy o listę sprzętu, jak i informację, czy od uchwały od opłatach za wykorzystanie sprzętu 

są robione odstępstwa. Jak i o kwoty wpływów z tych opłat. 

Obecni członkowie KR na posiedzeniu w dniu 27.10.2014r 



 Andrzej Wachowski 

 Rafał Junik 

 Olgierd Rodziewicz-Bielewicz 

- maszyna wynajem, czy przyjmowane są opłaty 

- opłaty za drużyny Cezar? 

Protokół z kontroli – wersja robocza 

Część A 

a. datę rozpoczęcia kontroli: 27.10.2014r. 

b.  zakończenia kontroli: 

Część B 

wykaz osób biorących udział w kontroli i udzielających wyjaśnień: 

 Andrzej Wachowski – KR 

 Rafał Junik – KR 

 Olgierd Rodziewicz-Bielewicz – KR 

 Jan Weber – Zarząd 

 Michał Zimniewicz – Zarząd 

 Marian Wierszycki – Zarząd 

Część C 

 określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą: całokształt działań WZBS w 

latach 2012-2014 w podziale na część: 

 Finansową 

 Formalną – dokumentacja (protokoły-uchwały) 

 Wywiązywanie się z działań statutowych 

Część D 

 ustalenia faktów w zakresie kontroli  

Część E 

wyjaśnienia osób reprezentujących jednostkę kontrolowaną: 

w formie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne pisemnej (mail), dyskusje, skutkujące planem działań: 

odpowiedź Zarządu WZBS stanowi aneks do niniejszego dokumentu 

Część F 

 Ocena prawidłowości działań i dokumentacji w zakresie kontroli 



Część finansowa: 

 Brak rażących uchybień i nieprawidłowości 

 Gospodarka finansowa prowadzona za pomocą preliminarzy i budżetów projektowych 

 Brak wydatków nie celowych (przeprowadzono też wyrywkową kontrolę dokumentów 

finansowych) 

 Zalecono standardowy cykliczną kontrolę kwartalną – listing operacji zaksięgowanych, stan 

środków na koncie, w kasie, stan wyposażenia 

Część formalna: 

 Uchwała winna posiadać: numerację, datę podjęcia, listę osób głosujących i wyniki 

głosowania, na dzień kontroli wykryto drobne uchybienia 

  WZBS musi przeprowadzić inwentaryzację obowiązujących uchwał oraz opublikować ich listę 

na stronie www.  

Część statutowa: 

 WZBS w niniejszej kadencji nie przeprowadził działań odbiegających od lat poprzednich 

 WZBS w stopniu niewystarczającym realizuje cele statutowe przede wszystkim pod kątem 

organizacji zawodów rangi mistrzowskiej 

 WZBS w stopniu niewystarczającym współpracuje z mniejszymi ośrodkami województwa 

 WZBS wywiązuje się z działań statutowych związanych z młodzieżą w stopniu bardzo dobrym, 

niemniej stoi przed wyzwaniem umocowania nowego trenera kadry, jak także rewitalizacji 

istniejących, czy powołania nowych centrów szkolenia młodzieży 

 Część G 

podpisy uczestników kontroli 

 Andrzej Wachowski – KR  ……………… 

 Rafał Junik – KR    ……………… 

 Olgierd Rodziewicz-Bielewicz – KR ……………… 

 Jan Weber – Zarząd   ……………… 

 Michał Zimniewicz – Zarząd  ……………… 

 Marian Wierszycki – Zarząd  ……………… 

 


