
Protokół zebrania Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 11 grudnia 2018 r. 

 

Dnia 11 grudnia 2018 r., o godz. 17:15 w siedzibie Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego (WZBS) 

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

Krzysztof Krause, Roman Kujawski, Jan Weber, Marcin Woźniak, Michał Zimniewicz. Nieobecni: Michał 

Moryson, Michał Zimpel. Z głosem doradczym w zebraniu uczestniczył członek Komisji Rewizyjnej 

Kajetan Wroński. 

 

Przyjęto porządek obrad: 

1. Sprawy finansowe 

2. Memoriał Irka Nowaka – podsumowanie 

3. Przyszłość Kongresu Poznańskiego 

4. Kadra Rejonowa 

5. Eliminacje do Mistrzostw Polski Par Open 

6. Nowa siedziba WZBS 

7. Kurs sędziowski w Poznaniu – podsumowanie 

8. Kalendarz rozgrywek 2019 

9. Zawody z okazji 100-lecia wybuchu powstania wielkopolskiego 

10. Wolne głosy 

 

Ad. 1. Sprawy finansowe 

Skarbnik Jan Weber przedstawił wykonanie planu finansowego na rok 2018. Plan finansowy zakończył 

się „na zero”, a obroty były wyższe w stosunku do zeszłych lat (ok. 39 tys. zł teraz względem ok. 34 tys. 

zł w poprzednich latach) ze względu na przygotowania do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, pokryte 

głównie ze wzrostu wysokości składek zawodniczych PZBS. Osobno Skarbnik przedstawił rozliczenie 

cyklu GPW i imprez ogólnopolskich. 

Skarbnik poinformował, że obecny stan konta WZBS wynosi ok. 50 tys. zł, z czego ok. 20 tys. zł stanowią 

środki własne, a pozostała część to aktualne zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania do PZBS 

z tytułu składek zawodniczych. 

Skarbnik wyjaśnił zasady rozliczania składek. Michał Zimniewicz zwrócił uwagę, aby rozważyć 

księgowanie i rozliczanie składek na potrzeby planów finansowych zgodnie z zasadą memoriałową, tj. 

w odniesieniu do roku kalendarzowego, za który są należne, a nie tego, w którym zostały wpłacone. 

Potencjalne zmiany zostaną rozważone po konsultacji z księgową. 

Zwrócono uwagę na planowane w ostatnich latach niewielkie w skali roku przychody z imprez 

ogólnopolskich, których nie udawało się zrealizować. Po dyskusji zdecydowano jednak pozostawić 

projekt planu finansowego bez zmian. 

Jednomyślnie przyjęto uchwałę następującej treści: 



Uchwała nr 2/2018 

w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2019 

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

§ 1. 

Zarząd przyjmuje plan finansowy WZBS na rok 2019 zakładający przychody w kwocie 39 tys. zł 

i rozchody w kwocie 39 tys. zł. Plan nie obejmuje cyklu GPW, imprez ogólnopolskich oraz dotacji 

państwowych rozliczanych oddzielnym trybem. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 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. 

 

Ad. 2. Memoriał Irka Nowaka – podsumowanie 

Prezes podsumował tegoroczny Memoriał i zwrócił uwagę na wyższe koszty sali. Rozchody z tytułu 

Memoriału nieznacznie (o kilkaset zł) przekroczyły przychody. Trwają rozmowy na temat innej 

lokalizacji turnieju w przyszłym roku. 

 

Ad. 3. Przyszłość Kongresu Poznańskiego 

Wyrażono obawy co do budżetu przyszłych edycji Kongresu Poznańskiego. Budżety ostatnich edycji są 

bardzo napięte i wycofanie się w przyszłości jednego sponsora może spowodować duży deficyt. 

Zwrócono uwagę, że gwarancje nagród finansowych przed Kongresem nie musiałyby być tak wysokie 

jak były dotychczas, a być może nie wpłynęłoby to znacząco na frekwencję. 

Zwrócono uwagę, że zachęty dla lokalnego środowiska brydżowego (vouchery, pakiety, dodatkowe 

nagrody) spełniły swoją funkcję i przyciągnęły zawodników. Należy powtórzyć tę formułę w przyszłości. 

 

Ad. 4. Kadra Rejonowa 

Marcin Woźniak podsumował zasady przeprowadzenia Kadry Rejonowej. Rozgrywki odbędą się 

w formie turnieju lokalnego w Poznaniu w najbliższy czwartek. Poinformował również o rozmowach 

z władzami PZBS, aby w przyszłych latach zasady uległy zmianie, żeby dało się zrobić odrębne 

eliminacje w kilku ośrodkach województwa. 

 

Ad. 5. Eliminacje do Mistrzostw Polski Par Open 

Zdecydowano się przeprowadzić eliminacje na zasadach podobnych jak w zeszłym roku. Zwrócono 

uwagę, że należy wymóc regulaminem odpowiednio wczesne bezpośrednie zgłoszenia zawodników do 

szczebla wojewódzkim na podstawie zwolnień wynikających przepisów PZBS. 

Zobowiązano Michała Zimniewicza do przygotowania projektu regulaminu tych eliminacji. 



Ustalono termin finału wojewódzkiego na 30 marca. 

 

Ad. 6. Nowa siedziba WZBS 

Prezes w listopadzie wizytował nową siedzibę WZBS przy ul. Starołęckiej 42. W grudniu ma się odbyć 

odbiór pomieszczań przez WSS. Wojewódzkie związki mają natomiast przejąć swoje pomieszczenia w 

styczniu. Niezbędne będzie umeblowanie pomieszczeń. 

Czynsz najmu wyniesie ok. 250 zł za biuro i magazyn. 

Ustalono, że nie ma jeszcze potrzeby zmiany adresu rejestrowego WZBS, ponieważ korespondencja 

cały czas jest odbierana pod dotychczasowym adresem. 

Prezes zobowiązał się do informowania Zarządu na bieżąco o postępach tej sprawy. 

 

Ad. 7. Kurs sędziowski w Poznaniu – podsumowanie 

Michał Zimniewicz podsumował kurs sędziowski przeprowadzony w listopadzie w Poznaniu przez 

Michała Klichowicza z Łodzi. Kurs był dobrze oceniany przez uczestników, a także prowadzący wysoko 

oceniał poziom kursantów i wystąpił do Głównej Komisji Sędziowskiej PZBS o nadanie tytułów 

sędziowskich. Podkreślono w szczególności wysoki poziom uczestników Olgierda Rodziewicza-

Bielewicza z Poznania oraz Macieja Szczepańskiego z Gniezna. 

 

Ad. 8. Kalendarz rozgrywek 2019 

Kalendarz jest w trakcie opracowania przez Prezesa. Zarząd i organizatorzy turniejów są zachęcani do 

zgłaszania propozycji terminów. W braku propozycji terminy zostaną ustalone w oparciu o kalendarz 

roku bieżącego. 

 

Ad. 9. Zawody z okazji 100-lecia wybuchu powstania wielkopolskiego 

Na stronie WZBS został opublikowany komunikat o zawodach korespondencyjnych z okazji 100-lecia 

wybuchu powstania wielkopolskiego w dniu 27 grudnia. Komunikat czeka na publikację na stronie PZBS 

oraz na stronach ościennych WZBS. 

Zobowiązano Michała Zimniewicza do uzupełnienia informacji o dodatkowym patronacie dla turnieju 

w Gnieźnie po uzyskaniu wymaganej zgody wojewody wielkopolskiego (patrona honorowego całego 

wydarzenia). 

 

Ad. 10. Wolne głosy 

a) Wyrażono uznanie dla wyniku osiągniętego przez drużynę Connectora w Pucharze Europy. 

b) Roman Kujawski poruszył temat sprzętu zakupionego przy okazji olimpiady młodzieży i zgłosił 

potrzebę otrzymania kilku zestawów bidding boksów do Gniezna. Marcin Woźniak wyjaśnił 

zasady rozporządzenia sprzętem i obiecał zająć się sprawą bidding boksów. 



c) Marcin Woźniak zwrócił uwagę, że WZBS często wypożycza ekspresy do kawy od innych osób 

i zaproponował zakupić używany ekspres, pokrywając koszt z zakładanych przychodów ze 

sprzedaży starych pierniczków. Zarząd jednomyślnie zaaprobował tę propozycję. 

d) Ustalono termin kolejnego zebrania na 5 marca 2019 r. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym zebranie zakończono. 

Sporządził: Michał Zimniewicz 

 


