
Protokół zebrania Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 19 grudnia 2017 r. 

 

Dnia 19 grudnia 2017 r., o godz. 17:00 w siedzibie Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego (WZBS) 

odbyło się zebranie Zarządu WZBS. W zebraniu udział wzięli wszyscy członkowie Zarządu: Marian 

Wierszycki, Krzysztof Krause, Roman Kujawski, Michał Moryson, Jan Weber, Marcin Woźniak, Michał 

Zimpel, Michał Zimniewicz. W części zebrania (sprawy młodzieżowe) z głosem doradczym uczestniczył 

również zaproszony gość Jan Sibilski. 

Przyjęto porządek obrad: 

1. Sprawy finansowe 

2. Kalendarz rozgrywek 2018 

3. Stan sprzętu WZBS 

4. Sprawy młodzieżowe 

5. Grand Prix Wielkopolski 

6. Nowa siedziba WZBS 

7. Wolne głosy 

 

Ad. 1. Sprawy finansowe 

Skarbnik Jan Weber przedstawił wykonanie planu finansowego w roku 2017, który zakończył się 

nadwyżką, przedstawił również plan finansowy na rok 2018 oraz odpowiedział na pytania zebranych. 

Omówiono m.in. wyższe koszty księgowe w przyszłym roku wynikające z dodatkowych obowiązków 

księgowo-podatkowych. 

Jednomyślnie przyjęto uchwałę następującej treści: 

Uchwała nr 10/2017 

w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2018 

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

§ 1. 

Zarząd przyjmuje budżet WZBS na rok 2018 zakładający przychody w kwocie 40 tys. zł 

i rozchody w kwocie 40 tys. zł. Budżet nie obejmuje cyklu GPW, imprez ogólnopolskich oraz 

dotacji państwowych rozliczanych oddzielnym trybem. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Następnie Michał Zimniewicz zwrócił uwagę na konieczność utworzenia na koniec roku rezerw na 

należności do PZBS z tytułu składek zawodniczych, aby rzetelnie przedstawić stan majątku WZBS 

w sprawozdaniu finansowym. Zwrócono również uwagę na konieczność przeprowadzenia 

inwentaryzacji i prawdopodobnie spisania księgowań wykazywanych jako zapasy w sprawozdaniu. 

 



Ad. 2. Kalendarz rozgrywek 2018 

Prezes Marian Wierszycki poinformował o założeniach dotyczących kalendarza rozgrywek na rok 2018 

i zobowiązał się do publikacji projektu kalendarza w najbliższych dniach. Prezes zwrócił uwagę na 

kolizję terminów centralnych i lokalnych pod koniec roku 2018. 

Prezes poinformował, że podczas Kongresu Poznańskiego zorganizowane zostaną Mistrzostwa Polski 

Par Mikstowych. 

Przedyskutowano temat Memoriału Irka Nowaka i przyjęto, że WZBS będzie organizował kolejne 

edycje tej imprezy. 

 

Ad. 3. Stan sprzętu WZBS 

Marcin Woźniak przedstawił sposób wykorzystania sprzętu na bieżących zawodach w Wielkopolsce 

oraz propozycję zakupów nowego sprzętu: drukarka, 8 nowych „pierniczków”, 16 kompletów bidding-

boksów, 24 komplety pudełek rozdaniowych po 24 szt. Postanowiono w miarę możliwości sfinansować 

zakupy ze środków, które zostaną pozyskane na organizację Olimpiady Młodzieży. 

Zarząd zobowiązał Marcina Woźniaka do inwentaryzacji sprzętu będącego w posiadaniu WZBS oraz 

do przekazania wyników Zarządowi. 

 

Ad. 4. Sprawy młodzieżowe 

Zaproszony gość Jan Sibilski przedstawił zebrany zmiany organizacyjne i osobowe, które zaszły 

w ostatnim czasie w klubie „Dąbrówka”, a także w strukturach młodzieżowych w PZBS. Wskazał 

następnie na konieczność rekrutacji młodzieży w wieku 16-18 w celu podjęcia szkolenia i zobowiązał 

się przygotować pismo informacyjne w tej sprawie. 

Omówiono stan przygotowań do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Żerkowie, w dniach 9-13 maja 

2018 r. oraz potwierdzono skład komitetu organizacyjnego (Marian Wierszycki – przewodniczący, Jan 

Weber, Jan Sibilski, Jakub Domeracki, Michał Moryson, Kajetan Wroński). Prezes poinformował, że 

koszty organizacji Olimpiady zostaną pokryte ze środków specjalnie na ten cel pozyskanych. 

Jan Sibilski wskazał na konieczność podjęcia intensywniejszego szkolenia młodzieży przygotowującej 

się do Olimpiady. Koszt zgrupowań oszacowano na ok. 5,5 tys. zł, z czego ok. 2,5 tys. zł zostanie pokryte 

z dotacji pozyskanej od WSS, a ok. 3 tys. zł ze środków WZBS, pochodzących w dużej mierze od 

Poznańskiej Asocjacji Brydżowej1. 

Michał Zimniewicz przedstawił wniosek Kajetana Wrońskiego o dofinansowanie udziału jego oraz 

Patryka Morawskiego i Mikołaja Cankudisa w II etapie rozgrywek kadry młodzieżowej U-20 pod koniec 

bieżącego roku. Po dyskusji Zarząd jednomyślnie zaaprobował dofinansowanie wskazanych 

zawodników kwotami po 200 zł. 

Zaproponowano, a następnie jednomyślnie przyjęto uchwałę następującej treści: 

                                                           
1 Na podstawie uchwały nr 3/2012 Zarządu PAB z dnia 20.12.2012 r.: 
http://www.brydz.poznan.pl/files/2012/a/uchwala2012-3.pdf  

http://www.brydz.poznan.pl/files/2012/a/uchwala2012-3.pdf


Uchwała nr 11/2017 

w sprawie powołania Kierownika Wyszkolenia Młodzieży 

Na podstawie § 5 Regulaminu Zarządu uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Zarząd powołuje Jana Sibilskiego na Kierownika Wyszkolenia Młodzieży WZBS. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Następnie Jan Sibilski omówił dalsze plany dot. szkolenia młodzieży, a w szczególności wskazał na 

konieczność zorganizowania obozu letniego dla młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli, aby dotrzeć 

z brydżem do nowych szkół, w tym podstawowych. 

 

Ad. 5. Grand Prix Wielkopolski 

Michał Zimniewicz przypomniał zmiany w regulaminie GPW, które wprowadzono z początkiem roku 

2017. Przyjęto, że wprowadzenie 12-parowego finału cyklu było zmianą właściwą i postanowiono o jej 

utrzymaniu. Michał Zimpel oraz Michał Zimniewicz wskazali na konieczność doprecyzowania pewnych 

zapisów przed startem nowego sezonu. 

Marcin Woźniak zwrócił uwagę na dyskutowany kiedyś problem, żeby nagrody finansowe w finale 

cyklu powinny być mniej zróżnicowane, aby zachęcić do udziału w finale także zawodników, którzy 

potencjalnie zakończą grę na dalszych miejscach klasyfikacji. Ponownie zaaprobowano takie podejście 

dla przyszłych finałów GPW. 

 

Ad. 6. Nowa siedziba WZBS  

Prezes omówił postęp prac remontowych i wykończeniowych w nowej siedzibie WSS i WZBS przy ul. 

Starołęckiej 36/38. Prezes zwrócił również uwagę, że w nowej lokalizacji otrzymamy piwnicę, którą 

można przeznaczyć na magazyn. Przeprowadzki są planowane na jesień 2018 r.  

Prezes przekazał Zarządowi pismo WSS w sprawie nowej siedziby. 

 

Ad. 7. Wolne głosy 

a) Michał Zimniewicz omówił zarzut udziału nieuprawnionego zawodnika w jednym z meczów 

Pilskiej Ligi Okręgowej. Ustalono, że sprawę powinien rozstrzygnąć NZBS jako organizator 

rozgrywek2. 

b) Przyjęto, że WZBS nie będzie występował do PZBS o nadanie rang turniejów ogólnopolskich 

turniejom cyklu GPW, ale że Prezes będzie informował organizatorów tych turniejów o takiej 

możliwości. 

c) Wstępnie przyjęto termin kolejnego zebrania Zarządu na 6 marca 2018 r. Przyjęto, że zebrania 

Zarządu PAB i WZBS mogłyby się odbywać tego samego dnia, jedno po drugim. 

                                                           
2 Krótko po zakończeniu zebrania, a przed sporządzeniem niniejszego protokołu, w wyniku analizy Regulaminu 
DMP przyjęto, że sprawą powinien zająć się jednak Wydział Gier WZBS. 



 

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym zebranie zakończono. 

Protokół sporządził Michał Zimniewicz. 

 


