
Protokół zebrania Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 12 czerwca 2018 r. 

 

Dnia 12 czerwca 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 członek Komisji 

Rewizyjnej Kajetan Wroński. 

 

Przyjęto porządek obrad: 

1. Ocena werdyktów sędziowskich 

2. Sprawozdanie finansowe 2017 

3. Budżet 2018 - dotychczasowe wykonanie 

4. Podsumowanie merytoryczne i finansowe Kongresu 

5. Relacja z zebrania Rady Związku 

6. Relacja z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

7. Sprzęt 

8. Wniosek o dofinansowanie juniorów 

9. Rozgrywki: liga, turnieje GPW 

10. Nowa siedziba WZBS 

11. Wolne głosy 

 

Art. 1. Ocena werdyktów sędziowskich 

W tym punkcie porządku obrad wziął udział Marek Szukała, który przedstawił zastrzeżenia do pracy 

sędziów w postaci werdyktów ocenionych jako istotnie błędne przez grupę zawodników. 

Przedstawiono przy tym zbyt mało informacji, aby możliwa była ocena konkretnych przypadków.  

Po dyskusji stwierdzono, że krytycznie oceniane werdykty zawodnicy powinni opisywać, aby była 

możliwa późniejsza weryfikacja poprawności postępowania sędziego. Zauważono, że zawodnicy mogą 

nie wiedzieć, do kogo zgłaszać tego rodzaju zastrzeżenia do werdyktów. 

Ad. 2. Sprawozdanie finansowe 2017 

Skarbnik Jan Weber poinformował o podpisaniu umowy z nową księgową, pracownicą WSS. 

Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2017 sporządzone przez dotychczasową 

księgową. Stwierdzono niewykazanie w sprawozdaniu rezerwy na znane zobowiązania do PZBS, ale 

ujawniono tę kwotę w informacji dodatkowej do sprawozdania. Michał Zimniewicz i Michał Zimpel 

zwrócili uwagę na niespójność pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników, wobec czego odstąpiono 

od zatwierdzenia sprawozdania i zobowiązano Michała Zimniewicza do ustalenia niezbędnych 

poprawek z księgowymi. 

Przedyskutowano zasadność dalszego pozostawania czynnym płatnikiem VAT przez WZBS. Nie podjęto 

decyzji o ewentualnych zmianach w tym zakresie. 



Ad. 3. Budżet 2018 - dotychczasowe wykonanie 

Skarbnik przedstawił i omówił dotychczasowe wykonanie budżetu całorocznego. 

Ad. 4. Podsumowanie merytoryczne i finansowe Kongresu 

Stwierdzono dobrą frekwencję na Kongresie, lepszą niż w poprzednich latach. Dobra frekwencja 

załatała dziurę budżetową grożącą przed imprezą. Kongres zamknął się finansowo „na zero”. Vouchery 

okazały się strzałem w dziesiątkę, bardzo wielu beneficjentów rzeczywiście je wykorzystało. 

Prezes poinformował o zorganizowanej przy Kongresie Gali Brydża Wielkopolskiego dla VIP-ów celem 

pozyskania dotacji na kolejne lata. 

Prezes poinformował o trwających rozmowach nad załatwieniem lepszej sali na przyszłoroczny 

Kongres. 

Ad. 5. Relacja z zebrania Rady Związku 

Prezes zdał relację z odbywającego się podczas Kongresu zebrania Rady Związku, któremu 

przewodniczył. W zebraniu wzięło udział 14 z 20 członków Rady oraz Prezes PZBS Witold Stachnik 

i Wiceprezes PZBS Marek Małysa. Prezes omówił problemy zgłaszane przez niego do PZBS oraz 

odpowiedzi udzielone przez Prezesa PZBS. Rada odstąpiła od sygnalizowanego wcześniej wniosku 

o zwołanie Nadzwyczajnego WZD PZBS. 

Ad. 6. Relacja z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

Prezes poinformował o sukcesie organizacyjnym Olimpiady, co jest główną zasługą Jana Sibilskiego. 

Z różnych miejsc napływały pochwały, m.in. z Urzędu Marszałkowskiego, z którym WZBS 

współpracował przy organizacji. 

Ad. 7. Sprzęt 

Marcin Woźniak poinformował o sprzęcie pozyskanym za sprawą Urzędu Marszałkowskiego podczas 

Olimpiady Młodzieży. Sprzęt zostanie wkrótce przekazany do WZBS. 

Zwrócono uwagę, że mimo wielokrotnych ustaleń Zarządu WZBS, dotąd nie sporządzano 

inwentaryzacji sprzętu. Po dyskusji zdecydowano, że rozwiązuje się Komisję Sprzętu, a Marcin Woźniak 

będzie koordynował sprawami sprzętu jednoosobowo. Zobowiązano również Marcina Woźniaka, aby 

w terminie 2 tygodni przedstawił Zarządowi na piśmie inwentaryzację sprzętu, którym włada WZBS. 

Wstępnie przedyskutowano sposób zagospodarowania nowego sprzętu z Olimpiady. 

Ad. 8. Wniosek o dofinansowanie juniorów 

Michał Zimniewicz poinformował o wniosku Jana Sibilskiego o dofinansowanie wyjazdu młodzieży na 

Mistrzostwa Europy Par Juniorów do Opatji (Chorwacja). Po dyskusji zobowiązano Michała Morysona 

do wyjaśnienia, ile środków na młodzież zostało dotychczas wykorzystane w 2018 r. i jakie będzie 

przeznaczenie przysługującej WZBS puli środków z WSS. 

Ad. 9. Rozgrywki: liga, turnieje GPW 

Krzysztof Krause poinformował o spadkach i awansach związanych z III ligą. Drużyna spadająca z II ligi 

prawdopodobnie zrezygnuje z miejsca, a żadna drużyna nie awansuje do III ligi z rozgrywek okręgowych 

w NZBS. Zdecydowano, aby ewentualny niedobór drużyn w III lidze uzupełnić, stosując dotychczasowe 

zasady postępowania w takich sytuacjach, tj. zaproponować dalszą grę na tym szczeblu drużynom 

spadającym z III ligi. 



Dyskutowano o wysokości opłaty za III ligę. W dyskusji wyrażano argumenty za podniesieniem jak i za 

pozostawieniem dotychczasowej wysokości. Zdecydowano o pozostawieniu opłaty bez zmian. 

Wstępne zaproponowano terminy zjazdów III ligi w kolejnym sezonie. 

Zwrócono uwagę na niską frekwencję w turniejach cyklu GPW. Zaproponowano, aby zmniejszyć liczbę 

turniejów cyklu, aby zakwalifikowanie do cyklu było większym prestiżem dla organizatora turnieju. 

Temat wymaga dalszej analizy. 

Marcin Woźniak zwrócił uwagę na konieczność dokładniejszej analizy, którym turniejom przyznawać 

dofinansowania. Postawiono tezę, że nie ma sensu dofinansowywać największych turniejów cyklu, 

które i tak zgromadzą dobrą frekwencję, ale trzeba pomyśleć nad lepszym wsparciem dla mniejszych 

ośrodków oraz dla par popularnych. 

Ad. 10. Nowa siedziba WZBS 

Prezes poinformował, że wstępne plany zakładały przenosiny do nowej siedziby jesienią, ale obecnie 

wydaje się, że termin ten nie zostanie dotrzymany. WZBS czeka na nowe informacje w tej sprawie ze 

strony WSS. 

Ad. 11. Wolne głosy 

1) Michał Zimniewicz poinformował o ustawie z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o krajowym 

rejestrze sądowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej wymóg ujawnienia w KRS 

adresów korespondencyjnych członków zarządu wszystkich podmiotów. Zobowiązano 

Sekretarza Michała Zimniewicza do dokonania odpowiednich zgłoszeń, a członków zarządu – 

do podania Sekretarzowi swoich adresów. 

2) Poruszono problem małej liczby rozdań na turnieju GPW w Pile. 

3) Marcin Woźniak poinformował, że trwają zgłoszenia do finału Mistrzostw Wielkopolski Par na 

IMP-y. Przygotowania do przeprowadzenia finału w Skokach są już w toku. Przy okazji tego 

finału odbędą się tam również Mistrzostwa Wielkopolski Par Popularnych 60+. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym zebranie zakończono. 

Sporządził: Michał Zimniewicz 

 


