
 

PROTOKÓŁ 

Posiedzenia Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 15 grudnia 2015 roku 

 

Dnia 15 grudnia 2015 r. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Związku Brydża 

Sportowego (WZBS). Na początek zebrania stawili się członkowie Zarządu: Marian Wierszycki, Krzysztof 

Krause, Zdzisław Romaniszyn, Jan Weber i Michał Zimniewicz, oraz z głosem doradczym sekretarz 

Komisji Rewizyjnej Andrzej Wachowski. 

Zebranie otworzył Prezes WZBS Marian Wierszycki. Wobec obecności 5 z 9 członków stwierdzono 

zdolność Zarządu do podejmowania uchwał. Na wstępie przyjęto zaproponowany przez Prezesa 

porządek obrad: 

1. Sprawy finansowe 

2. Rozgrywki drużynowe i sprawy dyscyplinarne 

3. Zwołanie Walnego Zebrania Delegatów 

4. Nowelizacja regulaminu Grand Prix Wielkopolski 

5. Wolne głosy i wnioski 

Ad. 1. Skarbnik Jan Weber zapoznał zebranych z kondycją finansową WZBS oraz wykonaniem budżetu 

w roku 2015. Skarbnik udzielił odpowiedzi na pytania zebranych. Następnie Skarbnik przedstawił 

projekt budżetu na rok 2016, który nie odbiegał znacząco od budżetu na rok 2015. Projekt budżetu 

poddano pod głosowanie: 

Uchwała nr 8/2015 

w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2016 

Na podstawie § 29 ust. 5 statutu Zarząd WZBS uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się budżet WZBS na rok 2016 stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

Za uchwałą oddano 5 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących nie zgłoszono. Wobec tego uchwała 

została podjęta wymaganą większością głosów. 

Ad. 2. Przewodniczący WGiD Krzysztof Krause poinformował, że nie były zgłaszane w ostatnim czasie 

żadne sprawy dyscyplinarne. Poinformował także zebranych, że od bieżącego sezonu zostały 

zmodyfikowane zasady rozgrywania grupy spadkowej III ligi, podobnie jak w ligach wyższych, dzięki 

czemu minimalizuje się liczbę meczów „o nic”. 

Krzysztof Krause poinformował obecnych o wpłynięciu wniosku sędziego Ryszarda Białkiewicza 

o podwyższenie rangi cotygodniowych turniejów wtorkowych na os. Kopernika w Poznaniu do rangi 



okręgowej. Po dyskusji sformułowano ogólne zasady, które spełniać muszą turnieje cykliczne, aby 

uzyskać rangę okręgową. Poddano pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 9/2015 

w sprawie zmiany rang turniejów lokalnych w Poznaniu 

Na podstawie pkt. 14 Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS Zarząd WZBS uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Warunkiem koniecznym dla przyznania rangi turnieju okręgowego są: 

1) stosowanie z zasady „pierniczków”, 

2) sformułowanie, opublikowanie i aktualizowanie na stronie internetowej Poznańskiej Asocjacji 

Brydżowej regulaminu cyklu określającego podstawowe zasady, w szczególności klasyfikacji 

długofalowej, o ile jest prowadzona, 

3) nieuczestniczenie sędziego w turniejach cyklu w charakterze zawodnika, z wyjątkiem 

sporadycznych sytuacji, w których brak zawodnika skutkowałby odwołaniem turnieju. 

§ 2. 

1. Przyznaje się rangę turnieju okręgowego turniejowi wtorkowemu na os. Kopernika w Poznaniu. 

2. Warunkowo utrzymuje się rangę okręgową turniejowi czwartkowemu na os. Polan w Poznaniu. 

Frekwencja turnieju będzie monitorowana i oceniona jako decydujący czynnik w II kwartale 

2016 r. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Za uchwałą oddano 5 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących nie zgłoszono. Wobec tego uchwała 

została podjęta wymaganą większością głosów. 

Ad. 3. Sekretarz Michał Zimniewicz zapoznał zebranych ze statutowymi zasadami wyboru delegatów 

na Walne Zebranie Delegatów WZBS oraz terminami wynikającymi z zasad wyboru delegatów na walne 

zebranie PZBS. Członkowie Zarządu omówili możliwe terminy zwołania Zebrania. Zobowiązano Prezesa 

do pilnego ustalenia terminów dostępności sali przy ul. Reymonta 35, w której odbędzie się zebranie. 

Michał Zimniewicz zaproponował, żeby w sprawie liczb delegatów przysługujących poszczególnym 

członkom zwyczajnym WZBS, zdecydować, że na 13 zarejestrowanych zawodników przypada 1 delegat, 

uzasadniając, że najczęściej na walnych zebraniach pojawiają się te same osoby, stanowiące niewiele 

ponad 50% uprawnionych, więc należy zmniejszyć liczbę delegatów, aby nie narażać się na ryzyko 

braku quorum. Po dyskusji Prezes zgłosił propozycję odmienną, aby 1 delegat przypadał na 10 

zarejestrowanych zawodników. Propozycje poddano pod głosowanie: 2 głosy oddano za wariantem 

„13” i 3 głosy za wariantem „10”, wobec czego ten ostatni został wybrany. Sekretarza zobowiązano do 

pilnego obliczenia liczb delegatów przysługujących poszczególnym członkom zwyczajnym WZBS. 

Sekretarza zobowiązano do przygotowania projektu regulaminu WZD oraz sprawozdania z działalności. 

W tym miejscu do zebrania dołączył członek Zarządu Roman Kujawski. 



Prezes poinformował, że wpłynęła do Zarządu prośba kandydata na Prezesa PZBS Witolda Stachnika 

o umożliwienie udziału w Walnym Zebraniu, w celu spotkania się z brydżystami z Wielkopolski 

i przedstawienia swojej wizji pracy i pomysłów na zmiany w PZBS. Po dyskusji wniosek o wystosowanie 

zaproszenia do Witolda Stachnika został poddany pod głosowanie i odrzucony 5 głosami przeciw, przy 

1 głosie za. 

Ad. 4. Prezes omówił wniosek o zmianę zasad rozgrywania Grand Prix Wielkopolski, który wpłynął od 

zawodników. Wobec wcześniejszej dyskusji drogą mailową i wielu sprzecznych opinii na temat 

proponowanych zmian wyrażanych przez obecnych podczas zebrania postanowiono powołać zespół 

odpowiedzialny za przedstawienie Zarządowi projektu nowelizacji regulaminu cyklu. Na wniosek 

Prezesa zespół powołano w składzie: Roman Kujawski – przewodniczący, Krzysztof Krause, Andrzej 

Wachowski, Michał Zimniewicz. 

Ad. 5. Wolnych głosów i wniosków nie zgłoszono. 

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym posiedzenie zakończono. 

 

Sekretarz 
(–) Michał Zimniewicz 

Prezes 
(–) Marian Wierszycki 

 


