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Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

Na Walne Zebranie Delegatów dnia 15 marca 2016 roku 

 

/za okres 19 czerwca 2012 – 13 marca 2016/ 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

Olgierd Rodziewicz-Bielewicz – przewodniczący 

Rafał Junik - członek 

Andrzej Wachowski – członek 

 

W okresie funkcjonowania Komisja Rewizyjna dokonał dwu kontroli planowych prac związku, jak i 

członkowie komisji uczestniczyli w zebraniach Zarządu Związku. 

Oceny prac Zarządu komisja dokonała w następujących obszarach 

1. Prowadzenie spraw formalnych 

2. Zarządzanie finansami związku 

3. Realizacja Celów Statutowych 

 

1. Prowadzenie spraw formalnych 

a. Dokumentacja uchwał i protokołów  jest i jest prowadzona jest rzetelnie 

b. Dokumentacja i lista członków związku  jest na stronie www.brydz.wlkp.pl, podjęto 

stosowne uchwały 

c. WWW związku  aktualne, transparentne, dokumentacja dostępna dla członków i 

zawodników 

d. Zebranie Zarządu  odbywały się regularnie, natomiast w godzinach 

uniemożliwiających udział osobom pracującym. KR zwraca także uwagę na trudność 

dobrego uczestnictwa członków zarządu zamieszkałych poza bliskim sąsiedztwem 

Poznania.  

e. Struktury organizacyjne  zaleca się określenia w formie uchwały obszarów 

okręgów, związanych głównie z organizacją lig niższych (niższych od  III ligi), 

określenie sposobu organizacji i zarządzania.  Można oddelegować zadania bądź 

członkom WZBS lub powołać osoby odpowiedzialne. Komisja Rewizyjna przypomina, 

że członkowie WZBS nie są jednostkami organizacyjnymi WZBS, a niezależnymi 

prawnie podmiotami. 

f. Członkowie Zarządu   komisja negatywnie ocena sprawę związaną z odwołaniem z 

funkcji Wiceprezesa kolegi Romaniszyna, jak i pozostawienie go w zarządzie związku. 
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Zarząd Związku, jako reprezentant całego naszego środowiska powinien cieszyć się 

nienaganną reputacją.  

2. Zarządzanie finansami związku 

a. Zarząd przedstawia corocznie preliminarz 

b. Zarząd składa corocznie sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie na koniec kadencji 

zwierają więcej informacji w ujęciu rodzajowym i projektowym, pozwalającej 

członkom na jasną wizję struktury przychodów i wydatków związku. Tego typu 

działania należy przyjąć za standard i pogłębić w przyszłości. 

c. Komisja Rewizyjna wyraża niedosyt w dziedzinie budżetów projektowych. Po 

uwagach ze strony Komisji i członków takie elementy w sprawozdaniu Zarządu 

znajdują jednak swoje odzwierciedlenie. 

d. Wątpliwości budzi polityka pobierania opłat przez WZBS od jednych członków na 

rzecz drugich (kwoty związane z licencją zawodników). Zaleca się ustalenie jednej 

kwoty opłat dla WZBS, jeśli takowo są konieczne, jak i pozostawienie w gestii klubów 

– członków WZBS ich opłat wewnętrznych. WZBS podaje do wiadomości opłaty na 

swoją rzecz. Kluby mogą pobierać łączną opłatę (dla PZBS, WZBS, jak i swoją) za 

licencję od  swoich zawodników. 

3. Realizacja Celów Statutowych 

a. Zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej, działających w zakresie brydża  

realizowane 

b. Organizowanie i prowadzenie 

i. Zawodów różnych szczebli  liga i GPW bez zastrzeżeń, brak organizacji 

zawodów rangi mistrzostw województwa, poza zawodami par, gdzie 

zastrzeżenia budzi dostępność tych zawodów 

ii. Prowadzenie klasyfikacji   bez zastrzeżeń 

iii. Szkolenie i doszkalanie trenerów i instruktorów  brak działań 

c. Opracowanie kierunków rozwoju brydża porównawczego   brak działań 

d. Ustalenie kalendarza sportowego i regulaminu rozgrywek  prowadzone i 

publikowane 

e. Prowadzenie nadzoru merytorycznego nad działalnością jednostek organizacyjnych 

 prowadzone 

f. Występowanie o nadawanie odznak i wyróżnień  wzorowo 

g. Otaczanie opieką i popieranie brydża porównawczego w różnych formach imprez 

środowiskowych i branżowych  pasywne 

h. Prowadzenie działalności gospodarczej  bez zastrzeżeń 

i. Ewidencja wyposażenia    prowadzona 

Komisja zwraca uwagę jednakże, że powielenie funkcji w Zarządzie Związku z funkcjami wielu jego 

członków w klubach stowarzyszeniach związanych z Poznaniem powoduje asymetrię w działalności 

związku na terenie całego województwa, czy wręcz marazm w wielu powiatach Wielkopolski. 

 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli i analiz Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Związku Brydża 

Sportowego wnioskuje o przyjęcie sprawozdań Związku za lata 2012-2016, z zastrzeżeniem 

nierealizowania zadań związanych z organizacją zawodów rangi Mistrzostw Województwa, w 
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szczególności teamów i par na punkty meczowe, jak i brakiem działań celem pozyskania nowych 

członków związku i rozwoju dyscypliny poza dotychczasowymi prężnymi ośrodkami. 

Komisja stawia wniosek o głosowanie nad absolutorium ustępującemu zarządowi absolutorium. W 

sprawie rekomendacji do udzielenia absolutorium członkowie komisji głosowali następująco:  

Olgierd Rodziewicz-Bielewicz – wstrzymał się od głosu 

Andrzej Wachowski – głosuje za udzielenie się absolutorium 

Rafał Junik   – nie głosował 

 

Poznań, 15 marca 2016 roku 

Olgierd Rodziewicz-Bielewicz 

……………………………………………………. 

Rafał Junik  

……………………………………………………. 

Andrzej Wachowski  

……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


