
P R O T O K Ó Ł  n r  1 2     

z Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów  

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego  
 

Data i miejsce posiedzenia:                   - 3 kwietnia 2007, godz. 16.30, siedziba WZBS 

Podstawa zwołania:                               - Statut WZBS, par.24 p.2 

Porządek obrad:       - otwarcie obrad 

      - wybór przewodniczącego oraz sekretarza obrad 

      - wybór komisji mandatowej,  uchwał i wniosków 

      - sprawozdanie Zarządu  z działalności w latach 2005-2006 

                                                               - sprawozdanie   Komisji Rewizyjnej oraz WGiD 

      - dyskusja nad sprawozdaniami   

        -  zatwierdzenie sprawozdania Zarządu  

                                                               - dyskusja 

                                                               - przyjęcie uchwał i wniosków Zebrania 

       

 

1. W Walnym Zebraniu Delegatów Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

    udział wzięło 24 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. Marian Wierszycki,  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, Jarosław Lubczyński 

                           komisja uchwał i wniosków: Roman Kujawski, Marek Truszkowski, Jan 

                                                                          Sibilski                                                                      

Wszystkie w/wym. komisje zostały wybrane jednogłośnie. 

 

                    4. Następnie sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności Zarządu w latach 2005-2006 

składali kolejno: Prezes WZBS – Marian Wierszycki, Sekretarz – Jan Weber oraz Wiceprezes - 

Jan Grygier. (załącznik nr 2) 

   

                    5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił oraz złożył do Protokółu  Przewodniczący                 

Komisji – kol. A. Wachowski. (załącznik nr 3) 

  

                    6. Sprawozdanie Wydziału Gier i Dyscypliny z prac w latach 2005-2006 przedstawił delegatom 

 jego Przewodniczący – kol. Krzysztof Krause. 

 

                    7. Po dyskusji nad sprawozdaniami przewodniczący zebrania poddał je kolejno pod głosowania, 

w wyniku których delegaci przyjęli : 

                                          - sprawozdanie Zarządu    - przy 1 głosie wstrzymującym się 

                                            - sprawozdanie Komisji Rew. – jednogłośnie 

                                            - sprawozdanie WGiD             - przy 1 głosie wstrzymującym się 
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                    8. W toku  dyskusji oraz wolnych wniosków koncentrowano się głównie nad kształtem rozgrywek 

drużynowych w przyszłym sezonie. Poruszano między innymi sprawę liczebności poszczególnych 

 klas rozgrywkowych, miejsc oraz sposobów rozgrywania spotkań, specyfikę i problemy grup 

szkolnych itp. Postanowiono zobowiązać WGiD do przeprowadzenia sondy internetowej na temat 

organizacji rozgrywek drużynowych  w WpZBS oraz przedstawienia Zarządowi WZBS analizy 

jej wyników na następnym posiedzeniu Zarządu. 

                      

 

 

 PRZEWODNICZĄCY:     SEKRETARZ: 

 

                      (-) Zdzisław Romaniszyn                                                             (-) Jan Weber 

 

 

 

 Poznań, 3 kwietnia 2007 roku.   

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE 
z działalności 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

w latach 2005 - 2006 

 

 

 
I.    Stan organizacyjny i prawny. 

 
 1.  Wielkopolski Związek Brydża Sportowego jest związkiem stowarzyszeń, posiadającym 

   osobowość prawną, podlegającym wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszeń, 

   działającym na terenie województwa wielkopolskiego – z siedzibą w Poznaniu. 

   Członkami zwyczajnymi WZBS oprócz licznych klubów sportowych są terenowe związki 

   brydża sportowego, a mianowicie: Nadnotecki Związek Brydża Sportowego z siedzibą w Pile, 

   Kaliski Terenowy Związek Brydża Sportowego z siedzibą w Kaliszu oraz Poznańska Asocjacja 

   Brydżowa z siedzibą w Poznaniu. W strukturach WZBS działają także uczniowskie kluby 

   brydżowe: UKB „Kleks” Szamotuły oraz UKBS „Dąbrówka” Poznań. 

 

 2.  Na koniec 2006 r. związek zrzeszał w swoich strukturach 644 czynnych zawodników (w tym 91 

   juniorów i młodzików) skupionych w 83 drużynach ligowych. 

   Liczby te stawiają WZBS na drugim miejscu w Polsce ( jedynie za Mazowieckim Związkiem 

   Brydża Sportowego) pod względem liczebności zawodników oraz drużyn. 

 

   

II.  Działania realizowane przez Związek w latach  2005 - 2006. 

 
  W działalności Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego w tym okresie  można wyróżnić 

trzy zasadnicze kategorie działań: 
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 1. Organizowanie zawodów i prowadzenie rozgrywek ligowych wszystkich szczebli. 

     - organizacja ogólnopolskich imprez brydżowych w ramach Poznańskiego Mityngu 

    Brydżowego, Memoriału Irka Nowaka oraz Pilskiego Mityngu Brydżowego 

                     - wprowadzenie kilku nowych zawodów rangi Mistrzostw Województwa w różnych 

                      kategoriach wiekowych i konkurencjach (pary, teamy, mixty). Zawody te 

                      organizowane są w wielu miejscowościach (Gołąbki, Swarzędz, Kobylnica, Piła, 

                      Szamotuły, Poznań), 

                   -  prowadzenie cyklu Grand Prix Wielkopolski składającego się z ok.15 turniejów 

                    - organizacja i nadzór nad rozgrywkami drużynowymi do III ligi włącznie. 

                    - utworzenie 2 nowych szczebli ligowych: Gnieźnieńskiej Ligi Okręgowej oraz Ligi   

                    - Szkolnej i włączenie do rozgrywek nowych ośrodków (Trzemeszno, Konin, 

Ostrzeszów) 

            Wyrazem uznania dla jakości przeprowadzanych w naszym regionie imprez brydżowych jest 

   fakt przyznania nam przez Polski Związek Brydża Sportowego w sezonach 2005/6 oraz 2006/7 

   organizacji rozgrywek centralnych I i II ligi (Piła, Wałcz, Poznań). 

 

 2. Popularyzacja zasad brydża porównawczego wśród miłośników brydża sportowego oraz 

  promocja tej dyscypliny sportu w mediach i samorządach lokalnych. 

                   - zorganizowano i przeprowadzono wiele otwartych turniejów w atrakcyjnych 

miejscach 

                    mających na celu pokazanie atrakcyjności oraz wszechstronnych wartości tej gry 

                    oraz przyciągnięcie do brydża sportowego nowych entuzjastów 

                  - prowadzone są cykle turniejów lokalnych we wszystkie dni powszednie (za 

wyjątkiem 

                     piątków, które przeznaczone są na terminy ligowe)  

  

 3. Rozwijanie brydża sportowego wśród młodzieży akademickiej i szkolnej. 

                    - w roku 2005-6 zorganizowano i przeprowadzono w Wielkopolsce następujące 

imprezy 

                     o zasięgu ogólnopolskim: Mistrzostwa PZBS Młodzików w Szamotułach,  

                     XX Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w Pniewach, Międzynarodowy Turniej 

                     Reprezentacji Narodowych „Schools Cup” w Szamotułach, Festiwal Teamów o 

                     Basztę Halszki w Szamotułach oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 

                     w ramach Poznań Game Arena na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

                    - prowadzono całoroczne zajęcia z brydża sportowego dla uzdolnionej młodzieży 

objętej 

                    systemem współzawodnictwa sportowego w ramach Młodzieżowego Centrum Sportu 

przy 

                    Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Poznaniu. 

                    - organizowano obozy szkoleniowe o zasięgu centralnym w Zajączkowie 

                    - uzyskano bardzo dobre wyniki sportowe naszych juniorów i młodzików w rywalizacji 

                    na szczeblu centralnym: II miejsce w klasyfikacji województw w XII Ogólnopolskiej 

                    Olimpiadzie Młodzieży oraz III miejsce w klasyfikacji województw w Mistrzostwach 

                    Polski Juniorów w kategorii wiekowej 19-20 lat 

                    - zorganizowano rozgrywki Ligi Szkolnej składającej się z 7 drużyn 

 

 

III. Finanse oraz majątek Związku. 

 
     

   Wielkopolski Związek Brydża Sportowego nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. 
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   Źródłami przychodów związku są odpisy pochodzące ze składek członkowskich  oraz opłaty 

turniejowe (patrz zał. nr 1 i  2 do sprawozdania). 

Związek dysponuje też środkami pochodzącymi z dotacji centralnych (Urząd Miasta, Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego), które przeznaczone są na dofinansowanie 

sportu dzieci i młodzieży.  

 

   Księgowość Związku prowadzona jest przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe. 

 

   Majątek Związku stanowią: 

              - sprzęt do gry    (karty, pudełka, bidding-boxy) 

            - stoły brydżowe – 56 szt. 

            - maszyna do powielania (depozyt PZBS) 

            - komputer, laptop, drukarka 

 

 

 

Załączniki: 

          - Rozliczenie przychodów własnych oraz kosztów działalności WZBS 

                  - Liczebność zawodników oraz drużyn i wysokości składek 

 

 

 

Poznań, luty 2007 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WZBS 
 

 Komisja  Rewizyjna Wielkopolskiego ZBS, wybrana na Nadzwyczajnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu 

Delegatów WZBS w  dniu 25 września 2004r. działa w składzie: 

  Andrzej Wachowski – przewodniczący 

  Kazimierz Dujs – członek 

  Ela Wojciechowska – członek. 

W okresie sprawozdawczym członkowie komisji przeprowadzali bieżące kontrole bilansów rocznych oraz brali udział, 

praktycznie we wszystkich zebraniach plenarnych Zarządu. 

 Przed dzisiejszym Walnym Zebraniem Sprawozdawczym, Komisja przeprowadziła kontrolę kompleksową 

dotychczasowej działalności Zarządu w okresie od 25.09.2004 do dnia 31.12.2006. Skontrolowano, zgodnie ze statutem 

WZBS przede wszystkim: 

1. realizację uchwał i wniosków ostatniego WZD, 

2. gospodarkę finansową Zarządu, 

3. działalność merytoryczną Zarządu. 

 

Ad 1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zobowiązało Zarząd WZBS do corocznego publikowania sprawozdania 

finansowgo. Wniosek ten jest w pełni realizowany. Sprawozdanie ukazuje się w Biuletynie Informacyjnym jaki rokrocznie 

wydawany jest przez WZBS na zakończenie sezonu rozgrywkowego (VI-VII). Obejmuje ono okres ubiegłego roku 

kalendarzowego. Było to przyczyną trudności rozdzielenia działań finansowych do 25.09.04 i po tej dacie, tj. od momentu 

rozpoczęcia działalności obecnego zarządu. Na wniosek KR, skarbnik WZBS dokonał takiego rozbicia, co pozwoliło 

stwierdzić komisji praawidłowość poniesionych wydatków w końcówce rok 2004. Sprawozdanie-bilans za rok 2005 było pod 

tym względem już jednorodne. Pozwoliło to stwierdzić generalne uporządkowanie dokumentacji  finansowej oraz stwierdzić 

poprawność i uzasadnioną konieczność większych wydatków.  Na bieżące sugestie pokontrolne dokonano też analizy 

dochodów i wydatków oraz plan finansowy na rok następny. W chwili obecnej, bilans roku 2006 jest w okresie jego 

zamykania, ale można domniemywać, że zostanie zamknięty do momentu wydania najbliższego dorocznego biuletynu 

WZBS. 
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 Reasumując, należy stwierdzić, że główny wniosek z WZD jest zrealizowany w pełni. 

   

Ad 2.  Kontrola gospodarki finansowej prowadzonej przez Zarząd była głównie realizowana przez analizę corocznych 

bilansów. Kontrolę ułatwiały zestawienia szczegółowych rozliczeń  większych imprez pozwalające KR na merytoryczną 

ocenę ponoszonych wydatków. Komisja wnioskuje, by w taki sam sposób przedkładać do kontroli uzyskiwane przez  WZBS 

dotacje na sport młodzieżowy. Wydatkowanie ich, co prawda, jest kontrolowane przez służby finansowe WSS, czy inne 

urzędy, ale ocena merytoryczna i zasadność ponoszonych wydatków nie jest przez KR możliwa.  Przy wzrastającej sumie 

dotacji, jakie otrzymuje WZBS, należało by minimum prowadzić wykaz (zestawienie) przyznanych dotacji i ich 

wykorzystania. 

 

Ad 3.  Do działalności Zarządu w zakresie działalności sportowej KR nie zgłasza zastrzeżeń. Trzeba odnotować staranne 

opracowywanie regulaminów rozgrywek drużynowych w naszym okręgu, przestrzeganie obowiązujących procedur 

postępowania w sprawach dyscyplinarnych, a także udostępnianie informacji szerokiemu ogółowi. 

 Również trzeba podkreślić dalszy rozwój brydża młodzieżowego, który teraz swym zasięgiem obejmuje nie tylko 

Szamotuły, czy Pniewy, ale przede wszystkim objął Poznań a także Konin. Pokreślić też trzeba ilościowy rozrost kadry 

sędziowskiej, jej permanentne odmładzanie się i prowadzenie otwartej i dalekowzrocznej polityki awansów poprzez 

finansowanie udziału w centralnych dorocznych kursokonferencjach. 

 

 Reasumując, KR uważa że działalność Zarządu WZBS w okresie sprawozdawczym jest prawidłowa, zgodna ze 

statutem i ogólną polityką przyjętą w dyskusji na ostatnim WZD. 

 

 

 

 

Za Komisję Rewizyjną WZBS 

 

 

 

A.Wachowski – przewodniczący 

 

K.Dujs - członek 

 

 

   

Poznań, 2 kwietnia 2007r. 

 
 

  


