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Protokół 

Walnego Zebrania Delegatów 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego  

z dnia 15 marca 2016 r. 

 

Dnia 15 marca 2016 r., o godz. 16:00 w Poznaniu, przy ul. Reymonta 35 rozpoczęło się 

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego (WZBS). 

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Marian Wierszycki i powitał delegatów oraz gości. 

Następnie Prezes zaproponował kandydaturę Krzysztofa Krausego na Przewodniczącego 

Zebrania. Nie zgłoszono innych kandydatur. Prezes zarządził głosowanie jawne nad 

przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 1 

Walne Zebranie Delegatów powołuje Krzysztofa Krausego na Przewodniczącego Zebrania. 

Za uchwałą głosowała optyczna większość obecnych. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Prezes 

przekazał Przewodniczącemu przewodnictwo obrad. 

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, omówił statutowe kompetencje 

Walnego Zebrania oraz przedstawił projekt regulaminu Zebrania. Następnie 

zaproponował kandydaturę Michała Zimniewicza na Sekretarza Zebrania. Nie zgłoszono 

innych kandydatur. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały 

następującej treści: 

Uchwała nr 2 

Walne Zebranie Delegatów powołuje Michała Zimniewicza na Sekretarza Zebrania. 

Za uchwałą głosowała optyczna większość obecnych. Nikt nie zgłosił sprzeciwu, jedna 

osoba wstrzymała się od głosu. Przewodniczący oświadczył, że uchwałą została podjęta. 

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o zgłaszanie uwag. 

Olgierd Rodziewicz-Bielewicz zaproponował przeniesienie dyskusji na temat przyszłości 

WZBS przed wybory władz. Jan Sibilski zaproponował, aby przed wyborami delegatów 

WZBS na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Brydża Sportowego (PZBS) wysłuchać 

sprawozdania osób pełniących te funkcje w upływającej kadencji. Zaproponowano, aby 

przed wyborami delegatów wysłuchać także wystąpienia kandydata na Prezesa PZBS 

Witolda Stachnika. W nawiązaniu do tej propozycji Marian Wierszycki poinformował, że 

obecny Prezes PZBS Radosław Kiełbasiński nie mógł wziąć udziału w zebraniu ze względu 

na wyjazd. Michał Zimniewicz zaproponował, aby przyjęcie uchwał i wniosków z Zebrania 

nastąpiło przed wyborami władz WZBS. Przewodniczący Zebrania zaproponował 

przyjęcie wszystkich proponowanych poprawek w jednym głosowaniu i zarządził 

głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 3 

Walne Zebranie Delegatów uchwala następujący porządek obrad: 
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1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu 

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania 

5. Wybór komisji: 

a. mandatowej, 

b. uchwał i wniosków, 

c. skrutacyjnej. 

6. Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

8. Dyskusja nad sprawozdaniami 

9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej 

10. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 

10a. Dyskusja 

10b. Przyjęcie uchwał i wniosków z Zebrania 

11. Wybory: 

a. Prezesa Zarządu, 

b. Członków Zarządu, 

c. Członków Komisji Rewizyjnej; 

13a. Sprawozdanie dotychczasowych delegatów na Walne Zgromadzenia PZBS 

13b. Wystąpienie kandydata na Prezesa PZBS Witolda Stachnika 

14. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenia PZBS 

15. Zakończenie obrad 

Oddano 34 głosy za uchwałą, 2 głosy wstrzymujące i żadnych głosów przeciw. 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta. 

Ad. 4. 

Przewodniczący zapytał zebranych o uwagi do projektu regulaminu Zebrania 

zaproponowanego przez Zarząd. Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził 

głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 4 

Walne Zebranie Delegatów przyjmuje regulamin Zebrania stanowiący załącznik do 

uchwały. 

Za uchwałą głosowała optyczna większość obecnych. Nie oddano głosów przeciw 

i wstrzymujących. Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta. Regulamin 

Zebrania złożono do protokołu. 

Ad. 5. 

Przewodniczący Zebrania zarządził zgłaszanie kandydatur do poszczególnych komisji. Do 

Komisji Mandatowej zgłoszono kandydatury: Marcina Woźniaka, Jerzego Sadowskiego, 

Olecha Bestrzyńskiego oraz Jarosława Lubczyńskiego, którzy wyrazili zgodę na 

kandydowanie. Następnie Jerzy Sadowski zrezygnował z kandydowania. Do Komisji 

Uchwał i Wniosków zgłoszono kandydatury: Marcina Pędzińskiego, Olgierda 
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Rodziewicza-Bielewicza oraz Jerzego Sadowskiego, którzy wyrazili zgodę na 

kandydowanie. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: Michała Zimpla, Łukasza 

Jasińskiego oraz Pawła Perza, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, a także 

kandydaturę Joanny Kazmuchy, która nie wyraziła zgody na kandydowanie. 

Przewodniczący zaproponował głosowanie en bloc, nad wszystkimi kandydaturami. 

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 5 

Walne Zebranie Delegatów powołuje: 

a. do Komisji Mandatowej – Marcina Woźniaka, Olecha Bestrzyńskiego i Jarosława 

Lubczyńskiego, 

b. do Komisji Uchwał i Wniosków – Marcina Pędzińskiego, Olgierda Rodziewicza-

Bielewicza i Jerzego Sadowskiego, 

c. do Komisji Skrutacyjnej – Michała Zimpla, Łukasza Jasińskiego i Pawła Perza. 

Oddano 41 głosów za uchwałą, 1 głos wstrzymujący oraz żadnych głosów przeciw. 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta i polecił komisjom 

ukonstytuowanie się i przystąpienie do pracy. 

Ad. 6. 

Przewodniczący Zebrania poprosił Prezesa Zarządu o przedstawienie sprawozdania 

z działalności WZBS w upływającej kadencji. Prezes zapoznał zebranych ze 

sprawozdaniem opublikowanym na stronie internetowej WZBS przed Zebraniem. 

W trakcie sprawozdania Prezes wręczył zawodnikom i działaczom odznaczenia 

przyznane przez PZBS za zasługi na rzecz rozwoju i upowszechniania brydża sportowego. 

Skarbnik Jan Weber omówił część finansową sprawozdania. Skarbnik przedstawił m.in. 

zasady uchwalania budżetów i kontroli ich wykonania, zasady uchwalania budżetu 

kongresu poznańskiego oraz zatwierdzania sprawozdań finansowych. 

Na koniec głos zabrał Prezes i podziękował członkom Zarządu za ich pracę w trakcie 

kadencji. Pisemne sprawozdanie Zarządu złożono do protokołu. 

Ad. 7. 

Przewodniczący Zebrania poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Olgierda 

Rodziewicza-Bielewicza o przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił sprawozdanie oraz poinformował, że 

w głosowaniu nad poparciem wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu 

Zarządowi wzięło udział dwóch członków Komisji i oddano jeden głos za i jeden głos 

przeciw. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przekazane do protokołu. 

Przewodniczący Zebrania zarządził kilkuminutową przerwę w obradach. W trakcie 

przerwy powołane komisje zgłosiły do protokołu fakt ukonstytuowania się. Komisja 

Skrutacyjna wybrała Pawła Perza na przewodniczącego oraz Łukasza Jasińskiego na 

sekretarza. Komisja Uchwał i Wniosków wybrała Olgierda Rodziewicza-Bielewicza na 

przewodniczącego i Marcina Pędzińskiego na sekretarza. Komisja Mandatowa wybrała 

Marcina Woźniaka na przewodniczącego i Jarosława Lubczyńskiego na sekretarza. 
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Ad. 8 

Po krótkiej przerwie Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad sprawozdaniami. 

Olgierd Rodziewicz-Bielewicz uzasadnił swój głos przeciwko udzielaniu absolutorium 

pozostawieniem w Zarządzie Zdzisława Romaniszyna. Prezes Nadnoteckiego Związku 

Brydża Sportowego w Pile (NZBS) Adam Piszczek poinformował zebranych o działaniach 

podjętych przez władze NZBS w sprawie byłego prezesa NZBS. Krzysztof Krause 

poinformował, że w świetle regulaminu dyscyplinarnego sprawa znajdowała się poza 

zakresem orzekania na poziomie WZBS i została przekazana do Wydziału Dyscypliny 

PZBS. Marcin Pędziński zapytał o wynik przekazania sprawy do PZBS. Marian Wierszycki 

poinformował, że Wydział Dyscypliny komunikuje się wyłącznie z zainteresowanym. 

Marcin Pędziński pytał o sprawy finansowe, m.in. o tworzenie budżetów oraz o źródła 

i przeznaczanie dotacji z urzędów administracji publicznej. Odpowiedzi udzielał Skarbnik 

Jan Weber oraz członek Komisji Rewizyjnej Andrzej Wachowski. 

Marek Juszczak zapytał o zasadność odprowadzania odpisów od turniejów do PZBS. Jan 

Weber przedstawił panujące zasady wynikające z uchwał zarządu PZBS. 

Marcin Pędziński pytał o działania Zarządu na rzecz zwiększania zainteresowania 

brydżem. Odpowiedzi udzielali Krzysztof Krause, Marian Wierszycki i Piotr Śmieliński, 

przedstawiając jakie działania były podejmowane. 

Stefan Samól, Marek Juszczak oraz Marcin Pędziński zabierali głos ws. niedogodnych 

terminów turniejów, w szczególności pokrywaniem się terminów imprez WZBS i NZBS, 

a także imprez organizowanych przez sąsiednie wojewódzkie związki. Adam Piszczek 

zauważył, że nie da się zmieścić w kalendarzu wszystkich terminów tak, aby żaden nie 

pokrywał się z zawodami w okręgach ościennych. 

Olgierd Rodziewicz-Bielewicz poinformował, że po kontroli w 2014 r. Komisja Rewizyjna 

zwróciła się z zapytaniem do Zarządu o strategię rozwoju brydża, a Zarząd wtedy 

odpowiedział, że nie ma obowiązku spisywania strategii. Olgierd Rodziewicz-Bielewicz 

zawnioskował o podjęcie uchwały przez Walne Zebranie, aby zobowiązać przyszły Zarząd 

do stworzenia takiej strategii. 

Adam Piszczek zgłosił wniosek, aby kalendarz imprez wojewódzkich był sporządzany 

przez WZBS przed końcem poprzedniego roku. Marian Wierszycki zauważył, że nie 

zawsze jest to możliwe, ponieważ organizatorzy turniejów regionalnych są często 

zmuszeni do zmiany terminów swoich turniejów w ciągu roku. 

Zgłoszono wniosek, aby najpierw zakończyć dyskusje nad sprawozdaniami, a potem 

przejść do dyskusji o przyszłości WZBS. Przewodniczący Zebrania oświadczył, że zamyka 

dyskusję nad sprawozdaniami. 

Ad. 9. 

Przewodniczący Zebrania poprosił Komisję Mandatową o przedstawienie sprawozdania. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Mandatowej Marcin Woźniak i poinformował, że 

obecnych jest 45 delegatów na 59 uprawnionych, wobec czego Walne Zebranie jest zdolne 
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do podejmowania uchwał. Listę obecności podpisaną przez członków Komisji 

Mandatowej złożono do protokołu. 

Ad. 10. 

Przewodniczący Zebrania zaproponował głosowanie nad udzieleniem absolutorium 

ustępującemu Zarządowi. Michał Zimniewicz zauważył, że Komisja Rewizyjna nie zgłosiła 

wniosku o udzielenie absolutorium, a wobec tego, na podstawie § 26 pkt 4 statutu, Walne 

Zebranie nie jest uprawnione do udzielenia absolutorium. 

Na temat kwestii formalnych dotyczących kompetencji Walnego Zebrania do udzielenia 

absolutorium wywiązała się długa dyskusja, w której głos zabierali m.in. Krzysztof 

Krause, Krzysztof Jassem, Michał Zimniewicz, Wiesław Lisowski, Janusz Kalida, Jan 

Sibilski, Piotr Śmieliński, Andrzej Wachowski, Piotr Walczak, Marcin Pędziński i Olgierd 

Rodziewicz-Bielewicz. Ostatecznie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Olgierd 

Rodziewicz-Bielewicz poinformował, że Komisja dokonuje reasumpcji swojego 

głosowania i jednym głosem za, przy jednym głosie wstrzymującym stawia wniosek 

o udzielenie absolutorium Zarządowi. Oświadczenie zostało nagrodzone brawami. 

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 6 

Walne Zebranie Delegatów postanawia głosować jawnie nad udzieleniem absolutorium 

ustępującemu Zarządowi.  

Oddano 41 głosów za uchwałą, 4 głosy wstrzymujące oraz żadnych głosów przeciw. 

Przewodniczący Zebrania oświadczył, że uchwała została podjęta 

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały 

następującej treści: 

Uchwała nr 7 

Walne Zebranie Delegatów udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

Oddano 38 głosów za uchwałą, 6 głosów wstrzymujących oraz 1 głos przeciw. 

Przewodniczący Zebrania oświadczył, że uchwała została podjęta. 

Ad. 10a. 

Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję na temat przyszłości WZBS.  

Olgierd Rodziewicz-Bielewicz przedstawił 4 projekty uchwał, które złożył Komisji 

Uchwał i Wniosków. 

Marcin Pędziński poinformował, że Komisja Uchwał i Wniosków formułuje kolejne 

projekty uchwał dotyczące uzgadniania kalendarza imprez z sąsiednimi związkami, 

zobowiązania Zarządu do opisania celów i strategii działania WZBS oraz do sporządzania 

do połowy grudnia kalendarza imprez na rok następny. 

Marian Wierszycki zabrał głos w sprawie konieczności rozszerzenia działalności na rzecz 

brydża seniorskiego. 
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Marcin Pędziński poinformował, że będzie kandydował do Zarządu i przedstawił 

zgłoszone wcześniej Zarządowi postulaty, które chciałby realizować. Janusz Kalida 

zauważył, że nie wszystkie postulaty da się zrealizować. 

Roman Kujawski poinformował o działaniach podejmowanych w Gnieźnie 

i napotykanych trudnościach. 

Ad. 10b. 

Komisja Uchwał i Wniosków przekazała Sekretarzowi Zebrania projekty 7 uchwał. 

Przewodniczący Zebrania poprosił Sekretarza o ich odczytywanie i kolejno poddawał pod 

głosowanie jawne. 

Uchwała nr 8 

Walne Zebranie Delegatów obliguje Zarząd do przeprowadzenia raz w roku zawodów rangi 

mistrzostw województwa w teamach. 

Oddano optyczną większość głosów za uchwałą, 4 głosy wstrzymujące i żadnych przeciw. 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta. 

Uchwała nr 9 

Walne Zebranie Delegatów obliguje Zarząd do zorganizowania, z użyciem systemu 

"Pajączek", mistrzostw województwa par na IMP-y z udziałem podstawowych aktywnych 

ośrodków województwa w formie cyklu turniejów i finału wojewódzkiego. 

Oddano 21 głosów za uchwałą, 18 głosów wstrzymujących i żadnych przeciw. 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta. 

Projekt uchwały 

Walne Zebranie Delegatów obliguje Zarząd do zorganizowania mistrzostw województwa 

parami w formie otwartej dla zawodników reprezentujących kluby Wielkopolski lub 

zamieszkałych na terenie województwa, w formie otwartych zawodów z eliminacjami 

i finałem A i B. 

Oddano 7 głosów za uchwałą, 15 głosów wstrzymujących i 19 głosów przeciw. 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała nie została podjęta. 

Projekt uchwały 

Walne Zebranie Delegatów obliguje Zarząd do powołania w składzie Zarządu funkcji 

koordynatora ds. rozwoju brydża, którego rolą byłoby poszukiwanie nowych członków 

związku oraz wsparcie dla członków związku w pozyskiwaniu zawodników, szkoleniu, 

współpracy z władzami samorządowymi oraz przygotowywaniem programów i publikacji. 

Oddano 4 głosy za uchwałą, 9 głosów wstrzymujących i 27 głosów przeciw. 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała nie została podjęta. 

Uchwała nr 10 

Walne Zebranie Delegatów obliguje Zarząd do uzgadniania kalendarzy rozgrywek z 

sąsiednimi związkami brydżowymi. 



7 
 

Oddano optyczną większość głosów za uchwałą, 4 głosy wstrzymujące i 1 głos przeciw. 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta. 

Uchwała nr 11 

Walne Zebranie Delegatów obliguje Zarząd do pisemnego opracowania celów i strategii 

działania Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego. 

Oddano 14 głosów za uchwałą, 18 głosów wstrzymujących i 10 głosów przeciw. 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta. 

Uchwała nr 12 

Walne Zebranie Delegatów obliguje Zarząd do przygotowania i opublikowania rocznego 

kalendarza turniejów w ciągu 7 dni od opublikowania zatwierdzonego kalendarza 

Polskiego Związku Brydża Sportowego. 

Oddano optyczną większość głosów za uchwałą, 3 głosy wstrzymujące i 1 głos przeciw. 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta. 

Ad. 11. a) 

Przewodniczący Zebrania zarządził zgłaszanie kandydatur na Prezesa. Zgłoszono 

kandydaturę Mariana Wierszyckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Zgłoszono 

kandydaturę Marcina Pędzińskiego, który jednak nie wyraził zgody na kandydowanie. 

Wobec zgłoszenia jednego kandydata Przewodniczący zaproponował głosowanie jawne. 

Nie zgłoszono zastrzeżeń. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem 

uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 13 

Walne Zebranie Delegatów powołuje Mariana Wierszyckiego na Prezesa Zarządu. 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i stwierdziła oddanie 43 głosów za 

uchwałą i 3 głosów wstrzymujących. Wobec oddania większej liczby głosów niż liczba 

uprawnionych do głosowania zarządzono ponowne głosowanie. Ostatecznie oddano 42 

głosy za uchwałą, 3 głosy wstrzymujące i żadnych głosów przeciw. Przewodniczący 

oświadczył, że uchwała została podjęta. 

Ad. 11. b) 

Michał Zimniewicz zaproponował, aby Zarząd składał się z 9 osób, w tym Prezesa. 

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 14 

Walne Zebranie Delegatów postanawia powołać poza Prezesem ośmiu członków Zarządu. 

Oddano 42 głosy za uchwałą, 3 głosy wstrzymujące i żadnych głosów przeciw. 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta. 

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do Zarządu. Zgłoszono kolejno 

następujące kandydatury: Krzysztof Krause, Jan Weber, Adam Piszczek, Michał 
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Zimniewicz, Piotr Śmieliński, Michał Moryson, Marcin Pędziński, Jan Grygier, Marcin 

Woźniak, Michał Zimpel, Roman Kujawski, Bogdan Białoszyński. Przewodniczący 

Zebrania odczytał listę kandydatów, stwierdził, że wszyscy są obecni i zapytał, czy ktoś 

nie wyraża zgody na kandydowanie. Nikt się nie zgłosił. Przewodniczący zarządził krótką 

przerwę dla przygotowania kart do głosowania. 

Po krótkiej przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Perz poinformował, że 

z prac Komisji na czas głosowania został wyłączony Michał Zimpel, ponieważ jest jednym 

z kandydatów. Paweł Perz poinformował o zasadach oddawania głosów i rozprowadził 

karty do głosowania. Następnie Komisja Skrutacyjna zebrała oddane głosy i przystąpiła 

do liczenia wyników. 

Ad. 13b. 

Olgierd Rodziewicz-Bielewicz zaproponował, aby w trakcie liczenia wyników wyborów 

do Zarządu wysłuchać wystąpienia kandydata na Prezesa PZBS Witolda Stachnika. Nie 

zgłoszono uwag. 

Witold Stachnik przedstawił się i wyjaśnił, dlaczego kandyduje. Zapoznał zebranych ze 

swoim programem wyborczym oraz wskazał na zaniedbania obecnego zarządu PZBS. Po 

zakończeniu wystąpienia obecni zadawali pytania o program, a Witold Stachnik 

odpowiadał. 

Ad. 11. b) – c.d. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Perz ogłosił wyniki wyborów do Zarządu. Na 

poszczególnych kandydatów oddano następujące liczby głosów: Michał Zimniewicz – 45, 

Jan Weber – 37, Krzysztof Krause – 36, Piotr Śmieliński – 35, Marcin Woźniak – 35, Marcin 

Pędziński – 32, Michał Moryson – 27, Michał Zimpel – 26, Bogdan Białoszyński – 19, Adam 

Piszczek – 14, Roman Kujawski – 13, Jan Grygier – 10. Wobec tego stwierdzono, że Walne 

Zebranie podjęło uchwałę następującej treści: 

Uchwała nr 15 

Walne Zebranie Delegatów powołuje w skład Zarządu, poza Prezesem: Michała 

Zimniewicza, Jana Webera, Krzysztofa Krausego, Piotra Śmielińskiego, Marcina Woźniaka, 

Marcina Pędzińskiego, Michała Morysona oraz Michała Zimpla. 

Ad. 11. c) 

Piotr Walczak zaproponował, żeby powołać 5-osobową Komisję Rewizyjną, aby nie było 

w przyszłości problemów z nierozstrzygnięciem głosowań Komisji, w braku niektórych 

członków. Nie zgłoszono zastrzeżeń. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad 

przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 16 

Walne Zebranie Delegatów postanawia powołać pięciu członków Komisji Rewizyjnej. 

Oddano optyczną większość głosów za uchwałą, żadnych głosów wstrzymujących 

i przeciw. Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta. 
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Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono 

kolejno następujące kandydatury: Łukasz Jasiński, Olech Bestrzyński, Jarosław 

Lubczyński, Adam Piszczek, Kajetan Wroński. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Wobec zgłoszenia 5 kandydatów Przewodniczący zaproponował głosowanie jawne. Nie 

zgłoszono zastrzeżeń. Przewodniczący Zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem 

uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 17 

Walne Zebranie Delegatów powołuje w skład Komisji Rewizyjnej: Łukasza Jasińskiego, 

Olecha Bestrzyńskiego, Jarosława Lubczyńskiego, Adama Piszczka oraz Kajetana 

Wrońskiego. 

Oddano 33 głosy za uchwałą, 5 głosów wstrzymujących i 1 głos przeciw. Przewodniczący 

oświadczył, że uchwała została podjęta. 

Stefan Samól zgłosił wniosek o unieważnienie głosowania, ponieważ nie znał zgłoszonych 

kandydatów. Przewodniczący przedstawił kandydatów, a Stefan Samól wycofał swój 

wniosek. 

Ad. 13a. 

Przewodniczący Zebrania poprosił osoby pełniące dotychczas funkcje delegatów na 

Walne Zgromadzenia PZBS o zabranie głosu. 

Głos zabrał Michał Zimniewicz i przedstawił obowiązki ciążące na osobie wybranej na 

delegata. Zauważył, że w latach niewyborczych frekwencja delegatów z Wielkopolski na 

Walnych Zgromadzeniach PZBS była bardzo niska, co powodowało brak quorum 

niektórych Zgromadzeń. Poinformował także o swoich pracach w Komisji Statutowej 

PZBS i zgłosił chęć kandydowania do funkcji delegata w nadchodzącej kadencji. 

Głos zabierali Stanisław Zakrzewski i Jan Weber. Poinformowali, że nie będą kandydować 

do funkcji delegatów. 

Krzysztof Krause poinformował, że działał w ramach Komisji Statutowej PZBS. 

Olgierd Rodziewicz-Bielewicz poinformował, że działał w Komisji Rewizyjnej PZBS. 

Ad. 14. 

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur na delegatów WZBS na Walne 

Zgromadzenia PZBS. Zgłoszono kolejno następujące kandydatury: Janusz Kalida – wyraził 

zgodę, Krzysztof Jassem – wyraził zgodę, Piotr Walczak – wyraził zgodę, Marcin Pędziński 

– wyraził zgodę, Piotr Śmieliński – nie wyraził zgody, Roman Kujawski – nie wyraził 

zgody, Michał Zimniewicz – wyraził zgodę, Dominik Filipowicz – Przewodniczącemu 

Zebrania przedstawiono jego pisemną zgodę na kandydowanie, Michał Moryson – wyraził 

zgodę, Marcin Woźniak – wyraził zgodę, Olech Bestrzyński – wyraził zgodę, Marian 

Wierszycki – wyraził zgodę, Jan Sibilski – wyraził zgodę, Michał Zimpel – wyraził zgodę, 

Michał Wojciechowski – wyraził zgodę. 
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W trakcie zgłaszania kandydatur Michał Zimniewicz zgłosił zastrzeżenia do kandydatur 

Piotra Walczaka i Mariana Wierszyckiego, ze względu na możliwość naruszenia § 28 ust. 

7 lit. a) statutu PZBS, mówiącym o zakazie łączenia funkcji we władzach PZBS. Wywiązała 

się dyskusja na temat tych zastrzeżeń. Piotr Walczak zaproponował dokonanie wyboru 

spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów, a później zakwalifikowanie jako delegatów 

kolejnych osób według liczb uzyskanych głosów w razie stwierdzenia przeszkód 

formalnych co do niektórych delegatów. Michał Zimniewicz zauważył, że dopiero Komisja 

Mandatowa podczas Walnego Zgromadzenia PZBS będzie władna ostatecznie stwierdzić 

prawidłowość wyboru poszczególnych delegatów, więc wtedy byłoby za późno na 

kwalifikowanie kolejnych osób z listy. Olgierd Rodziewicz-Bielewicz zgłosił wniosek 

o wykreślenie Piotra Walczaka i Mariana Wierszyckiego z listy kandydatów. Zanim 

wniosek został poddany pod głosowanie Piotr Walczak i Marian Wierszycki wycofali 

swoje kandydatury. 

Na życzenie kilku delegatów Przewodniczący poprosił kandydatów na delegatów 

o krótkie wypowiedzi, którego kandydata na Prezesa PZBS poprą. Michał Zimniewicz 

powiedział, że nie zdecydował jeszcze, na kogo odda głos, ale przekonuje go wiele 

argumentów przedstawionych przez Witolda Stachnika. Janusz Kalida powiedział, że 

Witold Stachnik porusza w swoim programie słuszne sprawy, ale ostateczny wybór 

Prezesa PZBS wymaga jeszcze zastanowienia. Krzysztof Jassem powiedział, że Witold 

Stachnik jego zdaniem nadaje się zdecydowanie na dyrektora biura PZBS, ale ze względu 

na funkcje reprezentacyjne odda głos na Radosława Kiełbasińskiego. Michał Moryson 

poinformował, że argumenty Witolda Stachnika go przekonują, ale ostateczna decyzja 

wymaga jeszcze zastanowienia. Marcin Wożniak poinformował, że zna dokładnie 

program Witolda Stachnika i go popiera. Olech Bestrzyński stwierdził, że 16 lat działania 

obecnego prezesa to wystarczająco długi okres, że brakuje komunikacji ze społecznością 

brydżową i że zagłosuje na Witolda Stachnika. Jan Sibilski powiedział, że zmiana władz 

musi nastąpić, ale nie czuje się przekonany do Witolda Stachnika. Michał Wojciechowski 

poinformował, że zapozna się dokładnie z programami obu kandydatów i wtedy podejmie 

decyzję. Michał Zimpel powiedział, że argumenty są przekonywujące, ale decyzja wymaga 

jeszcze zastanowienia. Marcin Pędziński powiedział, że pracę obecnego zarządu PZBS 

ocenia krytycznie i składnia się ku Witoldowi Stachnikowi. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Perz oświadczył, że z prac Komisji na czas 

głosowania zostaje wyłączony Michał Zimpel, ponieważ jest jednym z kandydatów. 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne, po czym przystąpiła do liczenia 

głosów. 

W tym miejscu Walne Zebranie opuściła znaczna część delegatów. 

W tym miejscu Komisja Rewizyjna złożyła do protokołu swoje skorygowane 

sprawozdanie. 

Po krótkiej przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił wyniki wyborów 

delegatów. Na poszczególnych kandydatów oddano następujące liczby głosów: Michał 

Zimniewicz – 39, Marcin Pędziński – 32, Marcin Woźniak – 31, Krzysztof Jassem – 29, Jan 

Sibilski – 25, Michał Moryson – 23, Olech Bestrzyński – 21, Janusz Kalida – 21, Michał 

Wojciechowski – 21, Michał Zimpel – 18, Dominik Filipowicz – 9. 
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W związku z nierozstrzygnięciem wyborów z powodu równej liczby głosów Komisja 

Skrutacyjna zarządziła głosowanie tajne w celu wyboru jednego delegata spośród Olecha 

Bestrzyńskiego, Janusza Kalidy i Michała Wojciechowskiego. Prezes Marian Wierszycki 

zgłosił zastrzeżenie o braku quorum ze względu na spadek frekwencji na sali. Michał 

Zimniewicz wyjaśnił, że na podstawie § 20 ust. 3 statutu w II terminie Walnego Zebrania 

wybory są ważne bez względu na liczbę obecnych delegatów. Więcej zastrzeżeń nie 

zgłoszono. 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne, przystąpiła do liczenia głosów, po 

czym ogłosiła wyniki. Poszczególni kandydaci uzyskali następujące liczby głosów: Olech 

Bestrzyński – 8, Janusz Kalida – 8, Michał Wojciechowski – 5. 

W związku z nierozstrzygnięciem wyborów z powodu równej liczby głosów Komisja 

Skrutacyjna zarządziła głosowanie tajne w celu wyboru jednego delegata spośród Olecha 

Bestrzyńskiego i Janusza Kalidy. 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne, przystąpiła do liczenia głosów, po 

czym ogłosiła wyniki. Poszczególni kandydaci uzyskali następujące liczby głosów: Olech 

Bestrzyński – 11, Janusz Kalida – 10. 

Wobec tego stwierdzono, że Walne Zebranie podjęło uchwałę następującej treści: 

Uchwała nr 18 

Walne Zebranie Delegatów powołuje na delegatów Wielkopolskiego Związku Brydża 

Sportowego na Walne Zgromadzenia Polskiego Związku Brydża Sportowego: Michała 

Zimniewicza, Marcina Pędzińskiego, Marcina Woźniaka, Krzysztofa Jassema, Jana 

Sibilskiego, Michała Morysona i Olecha Bestrzyńskiego. 

 

Następnie, około godz. 21:45 Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zebrania 

Delegatów, dziękując wszystkim za przybycie i aktywność. 

 

Do protokołu złożono: 

1. Regulamin Walnego Zebrania 

2. Sprawozdanie z działalności Zarządu 

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

4. Listę obecności 

5. Protokoły Komisji Skrutacyjnej 

 


