
P R O T O K ÓŁ  n r  6     

Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów 
Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

 
 

Data i miejsce posiedzenia:                   - 11 stycznia 2011, godz. 16.15, 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 2008-2009  

                                                                 - sprawozdanie   Komisji Rewizyjnej oraz WGiD 
      - dyskusja nad sprawozdaniami   

        -  zatwierdzenie sprawozdania Zarządu   
                                                                 - dyskusja oraz wolne wnioski 

      - przyjęcie uchwał i wniosków Zebrania 
       

 
 
1. W Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Delegatów Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 
    udział wzięło 23 delegatów (zgodnie z listą obecności) –  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:             Roman Kujawski, Paweł Perz 
                           komisja uchwał i wniosków:                                                                                          
Wszystkie w/wym. komisje zostały wybrane jednogłośnie. 

 
                    4. Następnie sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności Zarządu w latach 2008-2009 

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

   
                    5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił oraz złożył do Protokółu  Przewodniczący                 

Komisji – kol. A. Wachowski. (załącznik nr 2) 
  
                    6. Sprawozdanie Wydziału Gier i Dyscypliny z prac w latach 2008-2009 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 przygotowaniami 
 do organizacji 5.OME (M.Wierszycki, Z.Romaniszyn), trudnościami w popularyzowaniu 
brydża sportowego wśród młodzieży akademickiej (M.Szukała) oraz kobiet (E.Mielcarzewicz),  
możliwościami pozyskania środków unijnych (O.Rodziewicz-Bielewicz). 

 Przegłosowano następujące wnioski: 
 - o ustanowieniu nagród dla par kobiecych w turniejach cyklu GPW  (3 głosy wstrzymujące się) 
 - o zobowiązaniu Zarządu do unormowania przepisów  dot. pobierania przez WZBS opłat w  

   turniejach (1 głos wstrzymujący się), 
 - o negatywnym stanowisku WZBS w sprawie reorganizacji rozgrywek drużynowych planowanych 

   przez PZBS (6 głosów wstrzymujących się), 
 - o inicjatywie firmy Connector zorganizowania we współdziałaniu z WZBS cyklu turniejów 

   w miastach powiatowych (jednogłośnie), 
 - o zobowiązaniu Zarządu WZBS do monitorowania możliwości pozyskania środków  z Unii  

                           Europejskiej  
 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY:     SEKRETARZ: 
                   (-) Zdzisław Romaniszyn                                                                  (-) Jan Weber 
 
 
 

 
  
           

 
 Poznań, 11 stycznia 2011 roku.   

  


