
Protokół zebrania Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 6 marca 2018 r. 

 

Dnia 6 marca 2018 r., o godz. 17:15 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 zebraniu z głosem doradczym uczestniczył również Andrzej Wachowski. 

Przyjęto porządek obrad: 

1. Sprawy finansowe 

2. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – przygotowania 

3. Poznański Kongres Brydżowy – przygotowania 

4. Grand Prix Wielkopolski – omówienie pierwszych turniejów 

5. Nowa siedziba WZBS 

6. Stan sprzętu 

7. Wolne głosy 

 

Na początku zebrania wyznaczono termin następnego zebrania Zarządu na 12 czerwca br. 

 

Ad. 1. Sprawy finansowe 

Skarbnik Jan Weber przedstawił stan finansów i zwrócił uwagę, że niewiele operacji finansowych miało 

miejsce od czasu poprzedniego sprawozdania w grudniu. Poinformował również, że księgowa jest 

w trakcie przygotowywania sprawozdanie finansowego za ubiegły roku. 

Poruszono temat nowej księgowej i zobowiązano Skarbnika to prowadzenia rozmów w tej sprawie. 

Michał Zimniewicz zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia w przygotowywanym sprawozdaniu 

finansowym wyniku inwentaryzacji majątku WZBS oraz zobowiązań do PZBS według stanu na koniec 

roku. 

 

Ad. 2. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – przygotowania 

Prezes poinformował, że nie jest jeszcze znany budżet WSS na organizację Olimpiady. Przekazał także 

decyzję PZBS o powołaniu Jana Sibilskiego na pełnomocnika PZBS ds. Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży w tym roku. 

Następnie omówiono temat pozyskania kilku ofert na dostarczenie sprzętu, z których WSS będzie mógł 

wybrać najkorzystniejsze. Ustalono orientacyjną wielkość zamówienia: 1500 talii kart, 30 kompletów 

bidding boksów, 240 pudełek rozdaniowych, 30 pierniczków tzw. „nowych” (Bridgemate II), 2 serwerki 

do pierniczków, 30 stołów, 1 maszyna do powielania. Zaproponowano też po kilku potencjalnych 

dystrybutorów poszczególnych pozycji. 

Michał Zimniewicz poinformował, że sędzią głównym Olimpiady będzie Marcin Woźniak. 



Ad. 3. Poznański Kongres Brydżowy – przygotowania 

Prezes poinformował o postępie przygotowań do Kongresu. Jest już wstępny harmonogram i WZBS 

dostał prawo organizacji Mistrzostw Polski Par Mikstowych. 

Dyskutowano o sposobach zachęcenia zawodników lokalnych do udziale w Kongresie. 

Przeanalizowano statystyki z poprzednich lat. Zobowiązano zespół pod kierunkiem Marcina Woźniaka 

i Jana Webera do stworzenia mechanizmów zachęcających lokalnych zawodników do uczestnictwa. 

Prezes poinformował, że sędzią głównym Kongresu będzie Maciej Czajkowski. 

 

Ad. 4. Grand Prix Wielkopolski – omówienie pierwszych turniejów 

Prezes poruszył temat niskiej frekwencji na ostatnich turniejach GPW. Dyskutowano o sposobach 

poprawy tej sytuacji. Nie uzgodniono żadnych konkretnych działań. Zwrócono uwagę, że pomóc 

mogłoby dołączenie do cyklu nowych ośrodków spoza Poznania. 

 

Ad. 5. Nowa siedziba WZBS 

Prezes poinformował, że WSS nie przekazał dotąd żadnych nowych informacji w tej sprawie. Według 

ostatnich informacji przeprowadzki są planowane na jesień 2018 r. 

 

Ad. 6. Stan sprzętu 

Marcin Woźniak omówił stan sprzętu pozostającego w dyspozycji WZBS. Z Piły wróci wkrótce 12 

pierniczków, które zostaną podzielone pomiędzy Skoki oraz Dąbrówkę. Dużo uszkodzonych 

pierniczków lub ich części znajduje się u Piotra Śmielińskiego i można je potencjalnie wykorzystać do 

przyszłych napraw. 

 

Ad. 7. Wolne głosy 

a) Michał Zimniewicz zwrócił uwagę na wchodzące w życie w maju rozporządzenie unijne dot. 

ochrony danych osobowych (tzw. „RODO”). Omówił również potencjalne skutki dla WZBS oraz 

na wymianę informacji między WZBS a PZBS.  

b) Krzysztof Krause poinformował, że bezproblemowo zakończyły się rozgrywki III ligi w bieżącym 

sezonie. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym zebranie zakończono. 

Sporządził: Michał Zimniewicz 

 


