
 

PROTOKÓŁ 

Posiedzenia Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 23 czerwca 2015 roku 

 

Dnia 23 czerwca 2015 r. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Związku Brydża 

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

Kujawski, Krzysztof Krause, Jan Weber i Michał Zimniewicz, oraz z głosem doradczym wiceprezes UKBS 

„Dąbrówka” Michał Moryson. 

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. Bieżące sprawy finansowe 

2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

3. Rozgrywki drużynowe 

4. Sprawy dyscyplinarne 

5. Brydż młodzieżowy 

6. Brydż w okręgach 

7. Grand Prix Wielkopolski 

8. Wolne głosy i wnioski 

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

w pierwszym półroczu 2015. Skarbnik przedstawił także wynik finansowy tegorocznego Poznańskiego 

Kongresu Brydżowego. 

Ad. 2. Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe WZBS za rok 2014. Po dyskusji zarządzono 

głosowanie nad przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 3/2015 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 z następującymi składnikami: 

‒ Bilans z sumą bilansową 71 301,13 zł; 

‒ Rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 13 888,66 zł. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę przyjęto 5 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących. 



Ad. 3. Przewodniczący WGiD Krzysztof Krause omówił tematy ligowe. W nadchodzącym sezonie 

planowane jest ponowne zorganizowanie wraz z klubem „Dąbrówka” jednej z grup Poznańskiej Ligi 

Okręgowej w formie sobotnich zjazdów. Ustalone zostały wcześniej warunki dla wznowienia 

Poznańskiej Ligi Popularnej – rozstrzygnięcie będzie znane we wrześniu, po wpłynięciu zgłoszeń do 

nowego sezonu. 

W tym miejscu do zebrania dołączył członek Zarządu Piotr Śmieliński. 

Prezes zaproponował zmianę w zasadach rozgrywania grupy „C” III ligi podczas 4. zjazdu – drużyny 

z miejsc 13 i 16 kończą rozgrywki IV zjazdu po pierwszych 3 meczach tego zjazdu. Nie zgłoszono 

zastrzeżeń. 

Przewodniczący WGiD zaproponował utrzymanie wpisowego do III ligi oraz kaucji w przypadku 

odwołania od decyzji sędziego na dotychczasowym poziomie. Nie zgłoszono zastrzeżeń. 

Prezes zaproponował utrzymanie składek członkowskich (odpisu od składki członkowskiej na rzecz 

WZBS) na dotychczasowym poziomie. Nie zgłoszono zastrzeżeń. Sekretarza zobowiązano do 

sporządzenia komunikatu ws. składek 2016 i opublikowania go na stronie internetowej WZBS. 

Piotr Śmieliński poruszył temat oddzielenia terminów zjazdów III ligi od terminów zjazdów lig 

centralnych, aby umożliwić udział w rozgrywkach III ligi osobom, które organizują zjazdy lig centralnych 

(głównie sędziom). Piotra Śmielińskiego i Michała Zimniewicza zobowiązano do przedstawienia w ciągu 

tygodnia propozycji takich terminów z uwzględnieniem kalendarza imprez PZBS i WZBS. 

Ad. 4. Krzysztof Krause zapoznał obecnych z pismem od osoby prywatnej dot. spraw dyscyplinarnych 

na turniejach lokalnych w Poznaniu, które wpłynęło do zarządów WZBS i PAB. Przewodniczący WGiD 

przedstawił propozycję odpowiedzi na to pismo, zauważając, że formalnie WZBS nie może podjąć 

żadnych działań. Nie zgłoszono zastrzeżeń. 

Prezes poruszył temat sprawy dyscyplinarnej związanej z Nadnoteckim Związkiem Brydża Sportowego 

(NZBS), której materiały wpłynęły kilka tygodni wcześniej do członków Zarządu WZBS. Przewodniczący 

WGiD wyjaśnił, że w związku z ustaleniami Regulaminu Dyscyplinarnego WZBS nie jest organem 

dyscyplinarnym właściwym dla przeprowadzenia postępowania, oraz że sprawę przekazano do 

Zarządu Głównego PZBS. 

W trakcie dyskusji na temat sytuacji w NZBS Prezes nie skorzystał z przysługującego mu prawa wniosku 

o odwołanie członka zarządu. Michał Zimniewicz zwrócił się z wnioskiem do Zarządu o odwołanie 

Zdzisława Romaniszyna z funkcji Wiceprezesa Zarządu. Zarządzono głosowanie nad przyjęciem 

uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 4/2015 

w sprawie odwołania z funkcji Wiceprezesa Zarządu 

Na podstawie §3 ust. 3 regulaminu zarządu uchwala się, co następuje: 

§ 1. Odwołuje się Zdzisława Romaniszyna z funkcji Wiceprezesa Zarządu. Zdzisław Romaniszyn 

pozostaje członkiem Zarządu. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uchwałę przyjęto 4 głosami za, przy braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących. 

Wobec statutowego wymogu, aby WZBS miał co najmniej 2 wiceprezesów, zarządzono wybory 

nowego wiceprezesa. Michał Zimniewicz zgłosił kandydaturę Krzysztofa Krausego, który nie wyraził 

jednak zgody na kandydowanie. Prezes zgłosił kandydaturę Romana Kujawskiego, który wyraził zgodę 

na kandydowanie. Wobec zgłoszenia jednego kandydata zarządzono głosowanie nad przyjęciem 

uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 5/2015 

w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu 

Na podstawie §3 ust. 3 regulaminu zarządu uchwala się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Romana Kujawskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę przyjęto 4 głosami za, przy braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących. 

Sekretarza zobowiązano do zgłoszenia niezbędnych zmian do KRS. 

Sekretarz poruszył temat niskiej frekwencji wielkopolskich delegatów na Walnym Zgromadzeniu 

Delegatów PZBS w dniu 30 maja br. (Wielkopolskę reprezentował 1 z 7 delegatów). Oprócz Sekretarza 

głos zabrał Prezes, zauważając, że jest to sytuacja niewłaściwa. 

Prezes poinformował zebranych o wpłynięciu pisma z Zachodniopomorskiego Związku Brydża 

Sportowego w sprawie wyjaśnienia do którego wojewódzkiego ZBS należy wnosić tzw. „opłaty za PKLe” 

z wczasów brydżowych w Międzyzdrojach organizowanych przez działaczy i sędziów z Wielkopolski. 

Prezesa zobowiązano do wyjaśnienia sprawy. 

Ad. 5. Tematu brydża młodzieżowego nie poruszono ze względu na nieobecność członka Zarządu 

odpowiedzialnego za te sprawy. 

Ad. 6. Zauważono, że w Nadnoteckim Związku Brydża Sportowego odbyło się w ubiegłą sobotę 

Nadzwyczajne Walne Zebranie, które wybrało nowe władze. 

Ad. 7. Roman Kujawski omówił krótko temat tegorocznego Grand Prix Wielkopolski. Wskazano na 

wycofanie się w bieżącym sezonie niektórych organizatorów, których turnieje należały do cyklu 

w poprzednich latach. Zauważono, że jest możliwość zorganizowania turnieju GPW w miejscu nowo 

powstałych turniejów lokalnych na terenie kampusu UAM w Poznaniu. Zobowiązano Piotra 

Śmielińskiego do przeprowadzenia rozmów w tej sprawie. 

Ad. 8. W ramach wolnych głosów i wniosków poruszono następujące sprawy: 

a) Michał Zimniewicz poinformował o wpłynięciu wniosku od zawodników turniejów lokalnych 

w Poznaniu, aby skorygować rangi turniejów środowych w oparciu o bieżącą frekwencję na 

tych turniejach. Wobec tego zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały następującej 

treści: 



Uchwała nr 6/2015 

w sprawie rang turniejów lokalnych w Poznaniu 

Na podstawie pkt. 14 Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się rangę turnieju środowego w Osiedlowym Domu Kultury na os. Dębina w Poznaniu do 

turnieju klubowego. 

§ 2. Podwyższa się rangę turnieju środowego na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu do turnieju 

okręgowego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 10 czerwca 2015 r. 

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

b) Michał Zimniewicz zaproponował zmianę regulaminu zarządu w zakresie ważności uchwał 

podejmowanych drogą elektroniczną. Po dyskusji zarządzono głosowanie nad przyjęciem 

uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 7/2015 

w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu 

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Zarządu uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie Zarządu, w §5 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Brak  odpowiedzi  członka  Zarządu  

na  głosowanie  w  trybie korespondencyjnym uważa się za brak udziału w głosowaniu. Przed 

zakończeniem głosowania w trybie korespondencyjnym Sekretarz lub Prezes powiadamiają 

telefonicznie o trwającym głosowaniu tych członków Zarządu, którzy dotychczas nie wzięli udziału 

w głosowaniu.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

c) Piotr Śmieliński poinformował, że organizatorzy Kongresu Brydżowego w Sławie chcieliby 

wypożyczyć z WZBS 15 stołów do gry do użytku podczas kongresu. Nie zgłoszono zastrzeżeń. 

d) Michał Zimniewicz poinformował, że nie jest w stanie w dalszym ciągu odpowiadać za nadzór 

nad PKLami przyznawanymi na turniejach lokalnych w Wielkopolsce oraz ich umieszczaniem 

w Cezarze. Prezes poinformował, że trwają poszukiwania nowej osoby za to odpowiedzialnej. 

Nikt z zebranych nie zgodził się, aby przejąć te obowiązki. Prezes zaproponował 

przeprowadzenie rozmów z kol. Andrzejem Wachowskim. 

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym posiedzenie zakończono. 

 

Sekretarz 
(–) Michał Zimniewicz 

Prezes 
(–) Marian Wierszycki 

 


