
Protokół zebrania Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 22 marca 2016 r. 

 

Dnia 22 marca 2016 r., o godz. 16:30 w siedzibie Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego (WZBS) 

odbyło się zebranie Zarządu WZBS. W zebraniu udział wzięło udział 8 z 9 członków Zarządu: Marian 

Wierszycki, Krzysztof Krause, Michał Moryson, Marcin Pędziński, Jan Weber, Marcin Woźniak, Michał 

Zimniewicz i Michał Zimpel (nieobecny Piotr Śmieliński). W zebraniu wziął także udział z głosem 

doradczym członek Komisji Rewizyjnej – Łukasz Jasiński. 

Ukonstytuowanie się Zarządu 

Zebranie otworzył Prezes Marian Wierszycki i w ramach ukonstytuowania się Zarządu zaproponował 

kandydaturę Jana Webera do pełnienia funkcji Wiceprezesa-Skarbnika, Michała Zimniewicz do 

pełnienia funkcji Sekretarza i Krzysztofa Krausego do pełnienia funkcji Przewodniczącego WGiD. Po 

krótkiej dyskusji poddano te propozycje pod kolejne głosowania jawne. 

Uchwała nr 3/2016 

w sprawie wyboru Wiceprezesa-Skarbnika 

Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu Zarządu uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zarząd powołuje Jana Webera do pełnienia funkcji Wiceprezesa-Skarbnika. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano 7 głosów za uchwałą, żadnych głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący. Stwierdzono, że uchwała 

została podjęta. 

Uchwała nr 4/2016 

w sprawie wyboru Sekretarza 

Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu Zarządu uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zarząd powołuje Michała Zimniewicz do pełnienia funkcji Sekretarza. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano 7 głosów za uchwałą, żadnych głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący. Stwierdzono, że uchwała 

została podjęta. 

Uchwała nr 5/2016 

w sprawie wyboru Przewodniczącego WGiD 

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Zarządu uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zarząd powołuje Krzysztofa Krausego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Wydziału Gier i 

Dyscypliny. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano 7 głosów za uchwałą, żadnych głosów przeciw i żadnych głosów wstrzymujących. Stwierdzono, 

że uchwała została podjęta. 



Zasady obiegu dokumentów 

Poruszono temat zasad obiegu dokumentów i udostępniania informacji członkom Zarządu. 

Postanowiono, że konkretne zasady należy ująć w nowym regulaminie Zarządu, który powinien zostać 

sformułowany do następnego zebrania Zarządu. 

Wybór komisji 

Postanowiono powołać stałe komisje i zespoły problemowe odpowiedzialne za poszczególne działania 

podejmowane przez WZBS. Po dyskusji na temat listy komisji i składów osobowych zarządzono 

głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 6/2016 

w sprawie wyboru komisji WZBS 

Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu Zarządu uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zarząd powołuje komisje i zespoły problemowe: 

a. Komisja Sędziowska – Michał Zimniewicz (przewodniczący), Paweł Perz, Andrzej Wachowski; 

b. Komisja Młodzieżowa – Michał Moryson (przewodniczący), Jan Sibilski; 

c. Komisja Brydża Środowiskowego – Michał Zimpel (przewodniczący), Michał Moryson, Marcin 

Woźniak; 

d. Komisja ds. sprzętu – Piotr Śmieliński (przewodniczący); 

e. Komisja Organizacji Imprez – Marcin Pędziński (przewodniczący), Marcin Woźniak, Jan 

Weber; 

f. Kontakt z terenem – Marian Wierszycki; 

g. Komisja ds. kalendarza GPW i kalendarza imprez – Marian Wierszycki (przewodniczący); 

h. Komisja Prawno-Regulaminowa – Michał Zimniewicz (przewodniczący), Krzysztof Krause, 

Marcin Pędziński, Michał Zimpel; 

i. Komisja ds. strony internetowej – Michał Zimniewicz (przewodniczący), Marian Wierszycki; 

j. Wydział Gier i Dyscypliny – Krzysztof Krause (przewodniczący). 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano 8 głosów za uchwałą, żadnych głosów przeciw i żadnych głosów wstrzymujących. Stwierdzono, 

że uchwała została podjęta. 

W ramach uzupełnienia podjętej uchwały uzgodniono, że: 

‒ Przewodniczący Komisji Młodzieżowej znajdzie nowe osoby chętne do działania, aby 

rozszerzyć skład Komisji. 

‒ Jan Weber w Komisji Organizacji Imprez będzie służył w szczególności głosem doradczym 

w zakresie spraw finansowych i sponsorskich. 

‒ Wydział Gier i Dyscypliny zostanie poszerzony o osoby z okręgów spoza Poznania. 

‒ Komisja Organizacji Imprez będzie konsultowała założenia organizowanych zawodów 

z przedstawicielami związków terenowych. 

‒ Informacje o składach komisji i zespołów wraz z danymi kontaktowymi zostaną opublikowane 

na stronie internetowej. 

Sprawy bieżące i inne 

Prezes poinformował o przygotowaniach do „Poznań Retro Team Marathon”, w szczególności 

o konieczności dostarczenia sprzętu WZBS na zawody. 



Zdecydowano o reaktywacji działu „Fairplay” na stronie internetowej WZBS. Marcin Woźniak 

zaproponował pomoc przy zbieraniu problemów do opisania. 

Prezes zaproponował kolejne zebranie Zarządu w terminie 19.04.2016 r., w szczególności w celu 

przyjęcia nowego regulaminu pracy Zarządu. 

Prezes poinformował o 1. Spartakiadzie samorządowej i przekazał Komisji Organizacji Imprez kontakt 

do organizatorów. 

Zdecydowano o publikacji na stronie WZBS wykazu ośrodków „Brydż 60+” działających na terenie 

Wielkopolski. Zajmą się tym Michał Zimniewicz i Łukasz Jasiński. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym zebranie zakończono. 

 


