
P R O T O K Ó Ł  

z Walnego Zebrania Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczego 
Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

 
Data i miejsce posiedzenia: 10 czerwca 2008 roku, siedziba WZBS, ul. Reymonta 35 
Podstawa zwołania: par. 24 statutu WZBS 
Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór przewodniczącego obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad. 
5. Wybór komisji: 

-mandatowej, 
-skrutacyjnej, 
-uchwał i wniosków. 

      6.   Wystąpienie Prezesa PZBS – Radosława Kiełbasińskiego 
      7.   Sprawozdanie Prezesa WZBS z działalności Zarządu. 
      8.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
      9.   Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 
    10.   Dyskusja nad sprawozdaniami.  
    11.   Przyjęcie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
    12.   Wybory: 
            -Prezesa, 
            -Zarządu  
            -Komisji Rewizyjnej. 
    13.   Wybory delegatów na Walny Zjazd Delegatów PZBS (8 mandatów) 
    14.   Ogłoszenie wyników wyborów. 
    15.   Przejęcie uchwał i wniosków Zebrania. 
    16.   Zakończenie. 
 
 
 
1. W Zwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczym WZBS wzięło udział 

34 delegatów (zgodnie z listą obecności – zał. nr 1 do niniejszego protokółu) – reprezentujących okręgi 
i kluby brydża sportowego Wielkopolski, a także zaproszeni goście: Prezes PZBS – Radosław 
Kiełbasiński oraz Dyrektor Biura WSS – Bogusław Wolwowicz. 
 

2. Otwarcia zebrania dokonał Prezes WZBS – kol. Marian Wierszycki, zgłaszając kandydaturę kol. 
Zdzisława Romaniszyna na przewodniczącego zebrania oraz kol. Jana Webera na sekretarza. 
W głosowaniu jawnym zebranie jednogłośnie przyjęło obie te kandydatury. 
 Zebranie jednogłośnie przyjęło zaproponowany przez przewodniczącego porządek obrad. 
 

3. Przystąpiono do wyboru niezbędnych komisji. 
W wyniku głosowań jawnych komisje ukonstytuowały się w następujących składach: 
- komisja mandatowa                                  Andrzej Witkowski, Maciej Pilecki, Beata Buczkowska-Linke    
- komisja skrutacyjna: Andrzej Aleksandrzak, Paweł Perz, Michał Zimniewicz          
- komisja uchwał i wniosków: Roman Kujawski, Janusz Przybysz, Piotr Śmieliński 
Pierwsza z w/wym komisji została wybrana jednogłośnie, dwie pozostałe – przy jednym głosie 
wstrzymującym się. 
 

4. Następnie sprawozdanie z działalności Zarządu WZBS w okresie 25.09.2004 – 10.06.2008 złożył 
Prezes – kol. Marian Wierszycki. 
W swoim wystąpieniu omówił zwięźle główne kierunki działań statutowych Związku, stan posiadania  
poszczególnych okręgów, wskazał źródła przychodów oraz podstawowe kategorie wydatków, 
przypomniał sukcesy sportowe oraz organizacyjne ostatniej kadencji, a także podziękował wszystkim 
działaczom oraz zawodnikom za aktywną współpracę. 
Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu. 
 

5. Następnie głos zabrał Prezes Polskiego Związku Brydża Sportowego – Radosław Kiełbasiński. 
Dziękując za zaproszenie, podkreślił on wyjątkową pozycję WZBS w strukturach Polskiego Związku -  
zarówno pod względem ilości zrzeszonych członków i klubów, jak też osiąganych sukcesów 
sportowych, 
szczególnie w kategoriach młodzieżowych. Życzył wszystkim działaczom i sportowcom utrzymania 
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tego poziomu w najbliższych latach, czego efektem powinno być przyznanie Poznaniowi 
organizacji  
imprezy rangi mistrzostw świata w okresie do roku 2012.   

6. Kolejnym punktem zebrania było odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – kol. 
A. Wachowskiego sprawozdania z przeglądu działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za 
okres całej kadencji (załącznik nr 3 do protokółu). 
Komisja Rewizyjna na podstawie przeprowadzonych kontroli zawnioskowała o udzielenie 
absolutorium ustępującemu Zarządowi WZBS 
 

7. Po tym wystąpieniu Prezes PZBS – kol. R. Kiełbasiński na wniosek Prezesa WZBS odznaczył 
kol. Hankę Moryson - brązową odznaką zasłużonego działacza PZBS  i przewodniczący zebrania 
zarządził krótką przerwę. 
 

8. Po przerwie odczytano protokół z prac komisji mandatowej uznający zebranie za prawomocne i zdolne 
do podejmowania uchwał (załącznik nr 4 do protokółu). 
 

9. Wobec braku chętnych do dyskusji nad sprawozdaniami - przewodniczący zebrania zarządził 
przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi (z 
uwzględnieniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej). 
Delegaci, w głosowaniu jawnym, poparli ten wniosek (przy jednym głosie wstrzymującym się) 
udzielając tym samym absolutorium. 
 

10.  Następnie delegaci podjęli uchwałę o wyborze władz statutowych  w trybie jawnym (par.21 statutu) 
w przypadkach, gdy liczba zgłoszonych kandydatur nie będzie przekraczała ilości miejsc do 
obsadzenia 
(załącznik nr 5). 
Przechodząc do wyborów  przewodniczący zebrania zarządził zgłaszanie kandydatur na Prezesa, do 
Zarządu oraz do Komisji Rewizyjnej. 
 
Na Prezesa WZBS zgłoszono jedną kandydaturę – kol. Mariana Wierszyckiego (zgłaszający – 
Z.Romaniszyn), który wyraził zgodę na kandydowanie. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym 
kandydatura ta uzyskała poparcie 33 delegatów (jeden głos wstrzymujący się). 
 
Z kolei kol. M. Wierszycki zgłosił  propozycję, by w nowym zarządzie zachować dotychczasowy parytet 
terytorialny oraz zgłosił wszystkich ustępujących jego członków jako kandydatów do nowego zarządu. 
Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Propozycja została przyjęta 32 głosami 
„za”, przy dwóch głosach wstrzymujących się 
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym proponowany skład Zarządu uzyskał poparcie 33 delegatów 
(przy dwóch głosach wstrzymujących się).  
 
Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury: Andrzej Wachowski (zgłaszający – Janusz 
Musiałowicz), Elżbieta Wojciechowska (zgłaszający – Roman Kujawski), Paweł Perz (zgłaszający – 
Marian Wierszycki) oraz Kazimierz Dujs (zgłaszający – Andrzej Wachowski). Wszyscy kandydaci 
wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Wobec konieczności wyłączenia z prac komisji skrutacyjnej osób kandydujących w wyborach, zebranie  
postanowiło uzupełnić jej skład o kol. R. Kujawskiego i kol. J. Przybysza. 
 
W wyniku tajnego głosowania (oddano 33 głosy ważne) kandydaci uzyskali następującą ilość głosów: 
Paweł Perz – 27 głosów, Andrzej Wachowski – 26 głosów, Elżbieta Wojciechowska – 25 głosów oraz 
Kazimierz Dujs – 18 głosów. Trzej pierwsi zostali tym samym wybrani w skład Komisji Rewizyjnej.  
 

11.  W wyborach delegatów na Walny Zjazd Delegatów PZBS zgłoszono 11 kandydatur. Wobec 
konieczności wyboru  8 delegatów zarządzono głosowanie tajne, w wyniku którego poszczególni 
kandydaci uzyskali następującą ilość głosów: 
 
Piotr Walczak – 31 głosów, Marian Wierszycki – 30 głosów, Zdzisław Romaniszyn – 26 głosów, 
Michał Zimniewicz – 25 głosów, Leszek Kwiatkowski – 24 głosy, Marek Wojciechowski – 24 głosy, 
Janusz Kalida – 21 głosów, Jan Grygier – 20 głosów, Andrzej Aleksandrzak – 18 głosów, 
Andrzej Wachowski – 16 głosów, Marek Wójcicki – 12 głosów. 
 
Delegatami na Zjazd PZBS zostali zatem koledzy: Walczak, Wierszycki, Romaniszyn, Zimniewicz, 
Kwiatkowski, Wojciechowski, Kalida oraz Grygier, natomiast koledzy Aleksandrzak, Wachowski oraz 
Wójcicki decyzją zebrania uzyskali status odpowiednio:  I, II oraz III rezerwowego. 
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12.  Następnie przewodniczący zebrania, kol. Romaniszyn odczytał sprawozdanie komisji 

skrutacyjnej informujące szczegółowo o wynikach wyborów (załącznik nr 6 do protokółu) oraz zarządził 
kolejną 
przerwę w celu ukonstytuowania się nowych władz statutowych. 
 

13. Po przerwie przewodniczący zebrania odczytał protokół z pierwszego posiedzenia nowego Zarządu  
      (zał. nr 7 do niniejszego protokółu) informując zebranych o ukonstytuowaniu się Zarządu WZBS w  
      następującym składzie: 
 
      - Marian Wierszycki – Prezes 
      - Jan Grygier – Wiceprezes 
      - Jan Weber – Wiceprezes i sekretarz (pełniący dodatkowo obowiązki skarbnika 
      - Krzysztof Krause – członek Zarządu (odpowiedzialny za sprawy WGiD) 
      - Zdzisław Romaniszyn – członek Zarządu (Piła) 
      - Bogdan Białoszyński – członek Zarządu (Kalisz) 
      - Roman Kujawski – członek Zarządu (Gniezno) 
 
      Poinformował także zebranych 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. 
 
      Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie: 
      - Andrzej Wachowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
      - Elżbieta Wojciechowska – członek KR 
      - Paweł Perz – członek KR,                            - o czym poinformował zebranych jej przewodniczący. 
 
14. W trakcie dyskusji mającej miejsce po ogłoszeniu wyników wyborów głos zabierali kolejno: 
      Piotr Walczak, Roman Kujawski, Andrzej Wachowski, Elżbieta Wojciechowska, Krzysztof Krause. 
      Jej efektem było zgłoszenie kilku wniosków, które zawarła w swym sprawozdaniu Komisja Uchwał  
      i Wniosków, a przeczytał zebranym jej przewodniczący – kol. Roman Kujawski (załącznik nr 8). 
 
      - wniosek 1: zobowiązać delegatów na zjazd PZBS do przedstawienia propozycji, by w 
prezentowanych 
                          w Internecie wynikach turniejów ogólnopolskich umieszczać przy nazwiskach graczy ich 
                          przynależność klubową ( zgłaszający: kol. R. Kujawski), 
      - wniosek 2: zaapelować do organizatorów największych imprez brydżowych, by część pieniędzy z 
                          „wpisowego” przeznaczać na rozwój i wsparcie brydża młodzieżowego w Wielkopolsce 
                          (zgłaszający: kol. P.Walczak), 
      - wniosek 3: wnieść pod dyskusję na Zjeździe PZBS możliwość przyznawania punktów  
                          klasyfikacyjnych graczom uczestniczącym w turniejach na BBO (kol. E.Wojciechowska) 
      - wniosek 4: zgłosić na Zjeździe PZBS wniosek o zaktualizowanie i ujednolicenie niespójnych 
przepisów 
                          dotyczących m.in. alterowania (zgłaszający: kol. K. Krause) 
 
15. Obrady zakończył kol. Z. Romaniszyn, dziękując delegatom za udział w zebraniu i życząc nowym 

władzom efektywnego działania i wielu sukcesów w nowej kadencji 
 

16. Wobec wyczerpania porządku obrad na tym Walne Zebranie Delegatów WZBS zakończono.  
 

 
 
 
                                           PRZEWODNICZĄCY:                                     SEKRETARZ: 
                                          Zdzisław Romaniszyn                                      Jan Weber 
 
 
 
Poznań, 10 czerwca 2008 roku  


