
P R O T O K Ó Ł     

z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów  

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego  
 

Data i miejsce posiedzenia:                   - 25 września 2004, godz.10.00, Dom Kultury POLAN STO 

Podstawa zwołania:                               - decyzja Zarządu WZBS z 19 sierpnia 2004 

Porządek obrad:       - otwarcie obrad 

      - wybór przewodniczącego oraz sekretarza obrad 

      - wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej, uchwał i wniosków 

      - sprawozdanie Prezesa WZBS z działalności Zarządu 

      - sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 

      - dyskusja nad sprawozdaniami oraz propozycje zmian 

         w statucie WZBS, 

        -  przyjęcie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu 

         Zarządowi, 

      - wybory: Prezesa, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej 

      - dyskusja 

      - przyjęcie uchwał i wniosków Zebrania 

       

1. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

    udział wzięło 32 delegatów (zgodnie z listą obecności – zał. Nr 1 do niniejszego protokółu) –  

    reprezentujących kluby i sekcje brydża sportowego oraz członkowie władz Związku. 

                   2. Otwarcia zebrania dokonał Prezes WZBS – kol. Olgierd Rodziewicz-Bielewicz zgłaszając 

kandydaturę kol. Zdzisława Romaniszyna na przewodniczącego zebrania oraz kol. Jana Webera 

na sekretarza obrad. W głosowaniu jawnym zebranie jednogłośnie przyjęło obie te kandydatury. 

                    3. Zebranie jednogłośnie przyjęło proponowany porządek obrad po czym przystąpiono do wyboru 

niezbędnych komisji. W wyniku głosowań jawnych komisje ukonstytuowały się w następującym 

składzie:             komisja mandatowa:             Andrzej Malenta, Paweł Perz, Waldemar Nowak 

                           komisja skrutacyjna:              Ziemowit Pirtań, Andrzej Karwicki, Stefan Żuberek 

                           komisja uchwał i wniosków: Janusz Przybysz, Andrzej Wachowski, Bogdan 

                                                                          Białoszyński. 

Wszystkie w/wym. komisje zostały wybrane jednogłośnie. 

                     4.Następnie  sprawozdanie z działalności Zarządu WZBS złożył  Prezes – kol.Olgierd 

                        Rodziewicz-Bielewicz. (sprawozdanie to stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokółu). 

W swoim krótkim wystąpieniu wyjaśnił on zebranym powody przedterminowego zwołania 

zjazdu delegatów oraz przyczyny swojej rezygnacji z pełnionej dotychczas funkcji. 

Przedstawił osiągnięcia Związku w trakcie trwania kadencji Zarządu, a także zwrócił uwagę na 

trudności funkcjonowania Zarządu w tak szerokim składzie – sugerując ograniczenie składu  

osobowego nowego Zarządu oraz przekazanie większych uprawnień do terenowych związków  

brydża sportowego. Dziękując za współpracę wielu aktywnym członkom Związku poprosił  

delegatów o udzielenie Zarządowi absolutorium. 

                    5. Z kolei głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej – kol. Janusz Musiałowicz. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi zał. Nr 3 do mniejszego protokółu. 

Pomimo zwrócenia uwagi na pewne niedociągnięcia w realizacji niektórych płatności – mówca 

pozytywnie ocenił działalność finansową Zarządu  w ostatniej kadencji wnosząc o udzielenie mu  

absolutorium. 

Po tym wystąpieniu Przewodniczący Zebrania zarządził krótką przerwę. 
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                    6. Po przerwie odczytany został protokół z prac komisji mandatowej uznający zebranie za 

prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał (zał. nr 4 do protokółu)  po czym rozpoczęła się     

dyskusja nad poprzednimi wystąpieniami. 

Głównym wątkiem dyskusji był kształt przyszłego Zarządu, jego podstawowe zadania, a także to,  

czy ewentualne zmiany będą wymagały dokonania zmian w statucie. Padały propozycje  

zmniejszenia składu osobowego Zarządu (O.Rodziewicz) lub pozostawienia dotychczasowej 

liczebności, lecz wydzielenia z jego składu kilkuosobowego prezydium uprawnionego do 

reprezentowania Zarządu (Z.Romaniszyn). Poruszano także wątki finansowe ( Piotr Walczak),  

poddano krytyce sposób przygotowania sprawozdania przez Komisję Rewizyjną ( Roman Kujawski)  

Wyjaśnień udzielali kolejno : Olgierd Rodziewicz, Marian Wierszycki, Janusz Musiałowicz i  

Jan Grygier. Głos w dyskusji zabierali także Andrzej Wachowski oraz Janusz Przybysz. 

                    7. Następnie  Przewodniczący zebrania zarządził przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem o  

udzielenie absolutorium ustepującemu Zarządowi. 

Wynik głosowania:    22 głosy  „za”, 

                                     1 głos  „przeciw”, 

                                     7 głosów „wstrzymujących się”  (2 osób nie było na sali ) 

Tym samym Zarząd uzyskał absolutorium. 

                     8. Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Prezesa Zarządu. Zgłoszono tylko jednego kandydata:  

 kol. Mariana Wierszyckiego (zgłaszający – Z.Romaniszyn), który wyraził zgodę na kandydowanie. 

W kolejnym głosowaniu delegaci jednogłośnie opowiedzieli się za jawnym sposobem głosowania  

 na Prezesa Zarządu. 

W  przeprowadzonym głosowaniu jawnym kol. Marian Wierszyki uzyskał jednogłośne poparcie 

delegatów (30 głosów „za”, 2 osoby nieobecne). 

Kol. Marian Wierszyki dziękując delegatom za zaufanie zgłosił następnie propozycję, by przyszły  

zarząd składał się z 7 osób i aby reprezentowane w nim były (przez jednego przedstawiciela) 

ośrodki brydżowe z Piły, Kalisza oraz Gniezna. Zgłosił zatem  następujących kandydatów do  

Zarządu: Jan Grygier, Jan Weber, Krzysztof Krause, Roman Kujawski (Gniezno), Zdzisław  

Romaniszyn (Piła), Piotr Walczak (Kalisz) 

W/wym. osoby wyraziły zgodę na kandydowanie (w przyp. kol. Krause – zgoda pisemna), za 

wyjątkiem kol. Walczaka, który zgłosił propozycję, by osoba reprezentująca Kalisz została  

dokooptowana do składu Zarządu w terminie późniejszym (po wyborach w okręgu kaliskim). 

Wobec nie zgłoszenia z sali żadnych dodatkowych kandydatów Przewodniczący zebrania  

zarządził kolejno następujące głosowania: 

- nad propozycją powołania Zarządu w składzie 7-osobowym  (29 – „za”, 1 – „wstrzymujący się”) 

- nad propozycją upoważnienia Kaliskiego OZBS do zgłoszenia 

  swojego kandydata do Zarządu w terminie późniejszym         (29 – „za” , 1 – „wstrzymujący się”) 

- nad zamknięciem listy kandydatów do Zarządu                       ( jednogłośnie „za”) 

- nad przeprowadzeniem głosowania w sposób jawny 

  oraz na całą listę (tzw. blokiem)                                                (jednogłośnie „za”) 

- nad wyborem do Zarządu: Jana Grygiera, Romana Kujawskiego, 

  Krzysztofa Krause, Jana Webera, Zdzisława Romaniszyna      (27 – „za”, 3 – „wstrzymujące się”) 

                    9. Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono   kandydatury Andrzeja Wachowskiego (zgłaszający – Roman 

Kujawski), Kazimierza Dujsa (zgłaszający – Marian Wierszycki) oraz Elżbiety Wojciechowskiej  

(zgłaszający – Marian Wierszycki). 

Wobec nie zgłoszenia dalszych kandydatów Przewodniczący zebrania zarządził kolejno 

następujące głosowania: 

- nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej    (jednogłośnie „za”) 

- nad przeprowadzeniem głosowania jawnego „blokiem”           (29 – „za”, 1 – „wstrzymujący się”) 

- nad wyborem do Komisji Rewizyjnej: Andrzeja Wachowskiego 

   Kazimierza Dujsa oraz Elżbiety Wojciechowskiej                    (29 – „za”, 1 – „przeciw”) 

Po przeprowadzonych głosowaniach Przewodniczący zebrania zarządził kolejną przerwę 

w celu ukonstytuowania się nowo-wybranych organów WZBS. 
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                  10. Po przerwie Sekretarz Zebrania, kol. Jan Weber odczytał protokół z pierwszego posiedzenia  

nowego Zarządu WZBS (zał. Nr 5 do niniejszego protokółu) informując zebranych o  

ukonstytuowaniu się Zarządu WZBS w następującym składzie: 

- Marian Wierszycki       - Prezes 

- Jan Grygier                  - Wiceprezes 

- Jan Weber                    - sekretarz/skarbnik 

- Krzysztof Krause         - przewodniczący WGiD 

- Zdzisław Romaniszyn  - członek Zarządu (Piła) 

- Roman Kujawski          - członek Zarządu (Gniezno) 

- vacat                             - członek Zarządu (Kalisz) 

Poinformował także delegatów o podjęciu przez Zarząd uchwały o powołaniu Prezydium 

Zarządu w składzie: Marian Wierszycki, Jan Grygier, Jan Weber, Krzysztof Krause i  

udzieleniu Prezydium upoważnienia do reprezentowania Zarządu. 

Następnie kol. Andrzej Wachowski odczytał protokół  z pierwszego posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej WZBS (zał. Nr 6 do niniejszego protokólu) informując zebranych  

o ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej WZBS w następującym składzie: 

- Andrzej Wachowski        - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

- Elżbieta Wojciechowska - członek KR 

- Kazimierz Dujs               - członek KR  

                  11. W trakcie dyskusji mającej miejsce po ogłoszeniu wyników wyborów głos zabierali m.in.: 

kol. Beata Buczkowska-Linke (apel o dalsze działania zmierzające do aktywizacji brydżowej  

środowiska nauczycielskiego oraz kobiet), kol. Elżbieta Wojciechowska (informacja o 

dokonaniach i dalszych planach witryny internetowej Bridge Base Poland), kol. Andrzej  

Wachowski (informacja o zbliżających się rozgrywkach i turniejach) oraz kol. Marian  

Wierszycki (informacja o składzie naszej delegacji na Zjazd PZBS) 

                   12. Po dyskusji kol. Janusz Przybysz w imieniu komisji uchwał i wniosków odczytał sprawozdanie  

 komisji (zał. Nr 7 do niniejszego protokółu) informując delegatów o zgłoszonym przez  

 kol. Zdzisława Romaniszyna i przegłosowanym przez zebranie delegatów wniosku o 

zobowiązaniu Zarządu WZBS do publikowania w biuletynie informacyjnym, ukazującym się 

po zakończeniu sezonu rozgrywkowego – corocznego bilansu finansowego sprawdzonego przez  

Komisję Rewizyjną. 

                  13. Na zakończenie obrad głos zabrał Prezes Zarządu – kol. Marian Wierszycki nakreślając pokrótce 

najważniejsze cele działania nowych władz WZBS oraz dziękując ustępującemu Prezesowi - kol. 

Olgierdowi Rodziewiczowi- Bielewiczowi  za dotychczasową działalność pełną nowych  

inicjatyw, a wszystkim zebranym oraz członkom WZBS życząc satysfakcji i sukcesów brydżowych. 

                  14. Wobec wyczerpania się porządku obrad na tym Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów WZBS  

zakończono. 

 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY:     SEKRETARZ: 

                     (-)  Zdzisław Romaniszyn                                                          (-) Jan Weber 

 

 

 

 

  

            

 

 

 

 Poznań. 25 września 2004   

  


