
 

PROTOKÓŁ 

Posiedzenia Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 30 grudnia 2014 roku 

 

Dnia 30 grudnia 2014 r. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Związku Brydża 

Sportowego (WZBS). Na początek zebrania stawili się członkowie Zarządu – Marian Wierszycki, 

Bogdan Białoszyński, Jan Grygier, Krzysztof Krause, Jan Weber i Michał Zimniewicz, oraz z głosem 

doradczym członek Komisji Rewizyjnej (KR) – Andrzej Wachowski. 

Zebranie otworzył Prezes WZBS Marian Wierszycki. Wobec obecności 6 z 9 członków stwierdzono 

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

Prezesa porządek obrad: 

1. Sprawy finansowe 

2. Opłaty za lokal będący siedzibą WZBS 

3. Brydż młodzieżowy 

4. Rozgrywki ligowe 

5. Kontrola przeprowadzona przez KR 

6. Wolne głosy i wnioski 

Ad. 1. Skarbnik Jan Weber zapoznał zebranych z kondycją finansową WZBS oraz wykonaniem 

budżetu na rok 2014. Stan finansów został oceniony jako dobry. Następnie przedstawiono projekt 

budżetu na rok 2015, w którym przewidziano niewielkie przesunięcia kosztów w stosunku do roku 

poprzedniego. Skarbnik przedstawił też podsumowanie finansowe ostatniego Poznańskiego Kongresu 

Brydżowego oraz zestawienie liczb zawodników zrzeszonych w PZBS przypadających na poszczególne 

terenowe związki w ramach WZBS, od których zależy część przychodów w budżecie. 

W tym miejscu do zebrania dołączyli: Piotr Śmieliński – członek Zarządu oraz Olgierd Rodziewicz-

Bielewicz – przewodniczący KR. 

Ad. 2. Prezes poinformował zebranych o konieczności opłacania od niedawna czynszu za lokal przy ul. 

Reymonta 35/7 będący siedzibą WZBS. Z tego samego lokalu korzysta również PAB. W związku z tym, 

że opłata miesięczna jest symboliczna, Prezes zaproponował, żeby całość tej kwoty pokrywał WZBS. 

Po dyskusji Prezes zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 4/2014 

Zarządu WZBS 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

w sprawie opłat za wynajem lokalu na siedzibę WZBS 

Na podstawie § 29 ust. 4 statutu Zarząd WZBS uchwala, co następuje: 

§ 1. Opłatę miesięczną za wynajem lokalu przy ul. Reymonta 35/7 ponosi w całości WZBS. 



§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została przyjęta 6 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i braku głosów przeciw. 

Ad. 3.  W temacie spraw młodzieżowych głos zabrał Jan Grygier i poinformował obecnych o chęci 

złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji członka Zarządu. Po dyskusji Prezes zaproponował wstrzymanie 

się z rezygnacją przez J.G., który na to przystał. 

W tym miejscu J.G. opuścił zebranie. 

Ad. 1. (c.d.) Następnie zebrani wrócili do tematu budżetu WZBS na rok 2015. Przewodniczący KR 

poprosił o wyjaśnienie niektórych pozycji rozchodów w budżecie. Po złożonych wyjaśnieniach 

zarządzono głosowanie nad przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 5/2014 

Zarządu WZBS 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2015 

Na podstawie § 29 ust. 5 statutu Zarząd WZBS uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się budżet WZBS na rok 2015 stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

Uchwała została przyjęta 6 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących. 

W tym miejscu do zebrania dołączył Roman Kujawski – członek Zarządu. 

Ad. 4. Przewodniczący WGiD Krzysztof Krause podsumował krótko przebieg rozgrywek ligowych na 

terenie WZBS. Generalnie rozgrywki przebiegają planowo, bez problemów. W III lidze zgłoszono 

jedno odwołanie po 2. zjeździe, które rozpatrzyła komisja odwoławcza powołana przez WGiD. K.K. 

poinformował także, że w sezonie bieżącym zorganizowano także ligę okręgową w Kaliszu i okolicach. 

Ad. 5. Sekretarz Michał Zimniewicz omówił pismo Komisji Rewizyjnej sporządzone po kontroli WZBS 

przeprowadzonej w dniu 27.10.2014 r. zawierające uwagi i pytania KR do Zarządu, a także odpowiedź 

udzieloną przez Zarząd na początku grudnia. Oba dokumenty zostały opublikowane na stronie 

internetowej WZBS. 

Głos w temacie kontroli zabrał także Przewodniczący KR i zwrócił uwagę na niektóre postulaty 

z pisma KR – jak np. konieczność aktywizowania mniejszych ośrodków województwa czy organizacji 

większej liczby mistrzostw województwa w różnych kategoriach. Przewodniczący wskazał też własne 

inicjatywy w zakresie popularyzacji brydża, jak podejmowanie rozmów z władzami samorządowymi 

i próby zorganizowania „centrum sportów umysłowych” (na wzór inicjatywy Warszawskiego Związku 

Brydża Sportowego). 

Ad. 6. W ramach wolnych głosów poruszono następujące tematy: 

a) Prezes przypomniał zebranym o projekcie „Brydż 60+” wdrażanym przez PZBS. Głos zabierali 

także A.W. i O.R. W dyskusji wyrażono różne opinie, m.in. że na terenie WZBS są już ośrodki, 



które w projekcie uczestniczą, że projekt nie jest skierowany bezpośrednio do WZBS, ale że 

WZBS powinien wspomagać przystępowanie do programu nowych chętnych. 

b) Piotr Śmieliński przedstawił zebranym raport dotyczący stanu ilościowego sprzętu będącego 

w posiadaniu WZBS. Szczegóły zostały opublikowane w ramach odpowiedzi Zarządu po 

kontroli przeprowadzonej przez KR. 

c) Prezes poinformował, że turniej inaugurujący nowy cykl GPW odbędzie się 25 stycznia 

w salonie Auto Watin w Jelonku i zobowiązał przewodniczącego Komisji Sędziowskiej Michała 

Zimniewicza do wyznaczenia sędziego na ten turniej. 

d) Michał Zimniewicz przedstawił wniosek Wielkopolskiej Komisji Sędziowskiej o nadanie tytułu 

sędziego okręgowego Michałowi Zimplowi. Zarządzono więc głosowanie nad przyjęciem 

uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 6/2014 

Zarządu WZBS 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

w sprawie nadania tytułu sędziego okręgowego 

Na podstawie pkt. 4.4 lit. a) Regulaminu Sędziowskiego PZBS Zarząd WZBS uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Michałowi Zimplowi tytuł sędziego okręgowego. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została przyjęta 7 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym posiedzenie zakończono. 

 

Sekretarz 
(–) Michał Zimniewicz 

Prezes 
(–) Marian Wierszycki 

 


