
 

 

Cele i strategie działania  

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

 

Zarząd przygotował niniejszy dokument, realizując zobowiązanie nałożone uchwałą nr 11 Walnego 

Zebrania Delegatów do pisemnego opracowania celów i strategii działania Wielkopolskiego Związku 

Brydża Sportowego (14  głosów  za  uchwałą,  18  głosów  wstrzymujących  i  10  głosów  przeciw).  

1. Wprowadzenie 

WZBS jest związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń. Związek stowarzyszeń 

samodzielnie określa swoje cele działania1 poprzez zapisy w swoim statucie2, a więc należy to do 

kompetencji Walnego Zebrania Delegatów3. Statut WZBS określa cele poprzez wyliczenie ich wprost 

w § 9 i 10, a także pośrednio, wprowadzając wymóg działania WZBS zgodnie ze statutem PZBS4, którego 

WZBS jest członkiem. 

Przez strategie należy rozumieć sposoby osiągania celów, które to sposoby są wskazane w statucie 

WZBS lub są wypracowane przez społeczność brydżową, a przede wszystkim przez Zarząd WZBS. 

Cele działania WZBS pogrupowano tematycznie i zestawiono poniżej. Dla każdego celu opisane zostały 

dotychczasowe oraz planowane strategie jego realizacji. 

2. Cele sportowe 

1. Organizowanie zawodów z własnej inicjatywy oraz na zlecenie PZBS 

 WZBS dołoży wszelkich możliwych starań podwyższania jakości organizowanych 

zawodów, kładąc nacisk na wzrost frekwencji oraz przynajmniej utrzymanie 

dotychczasowego poziomu organizacji, obsługi i warunków gry.  

 WZBS organizuje w szczególności następujące rozgrywki: III liga, Grand Prix 

Wielkopolski, Poznański Kongres Brydżowy, Memoriał Irka Nowaka, Mistrzostwa 

Wielkopolski Par Open, Cykl turniejów o mistrzostwo Wielkopolski na IMPy, Otwarty 

turniej teamów o mistrzostwo Wielkopolski 

 Z informacjami o organizowanych rozgrywkach WZBS dociera do brydżystów 

najczęściej za pośrednictwem swojej strony internetowej – stanowi to zarazem główną 

funkcję strony internetowej WZBS. 

2. Klasyfikowanie sportowe brydżystów  

 Klasyfikowanie brydżystów jest realizowane za pomocą systemu Cezar prowadzonego 

przez PZBS. WZBS czynnie w tym uczestniczy poprzez oddelegowanie 

4 administratorów wojewódzkich (w tym 3 spośród członków Zarządu) do różnych 

zadań związanych z aktualizowaniem bazy Cezara. Działania te obejmują przede 

wszystkim naliczanie punktów klasyfikacyjnych z imprez odbywających się 

w Wielkopolsce – na bieżąco z imprez o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, a w cyklu 

miesięcznym z turniejów niższej rangi. 

3. Nadzór nad działalnością członków WZBS oraz nad rozgrywkami prowadzonymi na terenie 

województwa 

                                                           
1 Art. 2 ust. 2 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach 
2 Art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach 
3 § 39 statutu WZBS 
4 § 5 statutu WZBS 



 

 

 WZBS prowadzi na stronie internetowej kalendarz imprez odbywających się na terenie 

Wielkopolski, utrzymuje kontakty z organizatorami poszczególnych zawodów, starając 

się zapewniać brak kolizji terminów rozgrywek. 

 WZBS opracowuje regulaminy organizowanych rozgrywek, a także opiniuje 

przedstawione regulacje organizatorów innych zawodów z terenu Wielkopolski. 

 WZBS prowadzi i aktualizuje na swojej stronie internetowej ewidencje sędziów 

i szkoleniowców. 

 WZBS zarządza sprzętem do gry będącą jego własnością lub oddanym w użytkowanie 

przez PZBS. Sprzęt jest wykorzystywany na zawodach organizowanych przez WZBS, 

a także jest udostępniany na inne rozgrywki odbywające się na terenie Wielkopolski. 

WZBS ponosi koszty eksploatacji sprzętu, które finansuje z opłat za wykorzystywanie 

sprzętu przez inne podmioty oraz ze środków własnych. 

4. Szerzenie postaw fair play i kontrola nad zawodnikami w kwestiach dyscyplinarnych  

 Przyjmowanie, opracowywanie i publikowanie informacji o postawach zasługujących 

na wyróżnienie lub potępienie. 

 Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych. 

3. Cele organizacyjne 

1. Zrzeszanie brydżystów 

 WZBS działa w formie związku stowarzyszeń, więc zrzesza brydżystów pośrednio. 

Bezpośrednio członkami WZBS są kluby i stowarzyszenia działające na rzecz brydża, 

natomiast brydżyści są członkami tych organizacji. 

 WZBS wspiera tworzenie i rejestrowanie nowych organizacji poprzez pomoc zwłaszcza 

w sprawach formalnych. 

2. Zgłaszanie postulatów i wniosków wobec organów PZBS 

 WZBS bierze czynny udział w statutowych organach PZBS przez swoich przedstawicieli: 

za pośrednictwem delegatów w corocznych Walnych Zgromadzeniach Delegatów 

PZBS oraz za pośrednictwem Prezesa w Radzie Związku.  

 Działacze WZBS biorą czynny udział w komisjach wspierających działalność Zarządu 

PZBS. 

3. Transparentne prowadzenie gospodarki finansowej 

 WZBS w imieniu brydżystów prowadzi rozliczenia finansowe z tytułu składek 

zawodniczych czy ligowych. 

 Organizowanie zawodów brydżowych w oparciu o założenie bilansowania się kosztów 

i wpływów.  

4. Pozostałe cele 

1. Popularyzacja i szerzenie wiedzy o brydżu sportowym 

 WZBS popularyzuje brydża sportowego wśród młodzieży poprzez prowadzenie 

rozliczeń środków publicznych przeznaczonych na młodzież, w szczególności 

z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, a także przez wspieranie brydża 

młodzieżowego ze środków własnych. 

 Popularyzacja wśród seniorów – WZBS prowadzi zajęcia dla seniorów w Poznaniu. 

 Popularyzacja w środowisku akademickim – Należy zainicjować cykl regularnych 

turniejów dla środowiska akademickiego oraz naukę brydża od podstaw. 

 Niezbędne jest szersze propagowanie brydża, a w szczególności widzimy potrzebę 

w docieraniu do szkół średnich. Ze względu na liczbę szkół mogłoby sprawdzić się 



 

 

podejście dwustopniowe: szkolenie przyszłych prowadzących zajęcia, organizację 

zajęć dla młodzieży. 

2. Upowszechnianie informacji o historii dyscypliny 

 Publikowanie dorocznych „Biuletynów WZBS” oraz dostępnych materiałów w dziale 

„Historia” strony internetowej.  

3. Upowszechnianie informacji o teorii gry w brydża 

 Należy rozważyć możliwość zorganizowania szkoleń dla trenerów brydża w formie 

kursów i/lub studiów podyplomowych. 

4. Upowszechnianie informacji o prawie brydżowym 

 Raz na kilka sezonów, w zależności od zapotrzebowania, WZBS organizuje kursy 

sędziowskie lub eksternistyczne egzaminy sędziowskie. Działania te umożliwiają 

pogłębianie wiedzy o prawie brydżowym, a także rozpoczęcie działalności sędziowskiej 

przez nowe osoby. 

 WZBS dba i będzie dbał o kształcenie nowych sędziów do prowadzenia turniejów 

zwłaszcza poza Poznaniem.  

 

Sporządzono dnia 30 grudnia 2016 r. 

 


