
Protokół zebrania Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 5 marca 2019 r. 

 

Dnia 5 marca 2019 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. Nieobecni: Michał Moryson, Michał 

Zimniewicz, Michał Zimpel. 

 

1. Zmiana adresu WZBS 

Podsumowano zadania pozostające w związku z podjętą przez Zarząd uchwałą w sprawie zmiany 

adresu WZBS (uchwała nr 1/2019 z dnia 23 lutego). Działania wykonane: 

 Aktualizacja strony internetowej WZBS i powiadomienie dostawcy domeny internetowej 

(wykonał: Michał Zimniewicz). 

 Wniosek do KRS o zmianę adresu (wykonał: Michał Zimniewicz). Nowym adresem WZBS 

posługuje się od teraz, niezależnie od tego, kiedy zostanie ujawniony w KRS. KRS zawiadomi 

o zmianie naszego adresu urząd skarbowy i statystyczny. 

 Powiadomienie księgowej. 

Działania do realizacji lub w trakcie: 

 Powiadomienie banku (wykona M. Wierszycki). 

 Powiadomienie urzędów, które udzieliły nam dotacji lub do których wnioskowaliśmy o dotacje 

(wykona J. Weber). 

 Uruchomienie na Poczcie usługi tzw. „dosyłania" korespondencji na nowy adres, tzn. większość 

przesyłek nadana na stary adres zostałaby przekierowana na nowy (wykonają M Wierszycki 

i J. Weber). 

 Przegląd i segregacja oraz uporządkowanie przeniesionych materiałów po przeprowadzce 

(wykonają wszyscy). 

 

2. Koszty najmu nowego lokalu 

Przedyskutowano konsekwencje wzrostu kosztów najmu lokalu pod nowym adresem. Zebrani 

jednomyślnie postanowili o rezygnacji z zawarcia oczekiwanego przez WSS ubezpieczenia OC. 

W efekcie szacowany roczny koszt najmu wynosi ok. 5,5 tys. zł, co stanowi ok. 4-krotny wzrost kosztów. 

Dyskutowano o ewentualnej rezygnacji z najmu lokalu. Skarbnik Jan Weber zaproponował podjęcie 

stosownych decyzji najpóźniej we wrześniu. Do rozpoznania przez Prezesa pozostają kwestie dalszego 

korzystania z księgowości WSS oraz sporadycznego wykorzystania pomieszczeń WSS w razie 

ewentualnej rezygnacji z najmu. 

 

3. Sprawozdanie finansowe 



Skarbnik Jan Weber przedstawił sprawozdanie finansowe WZBS za 2018 rok. Po zmianie osoby 

prowadzącej księgowość sprawozdania stają się powtarzalne i łatwiejsze do zrozumienia. 

Niewyjaśniona pozostaje zauważona przez księgową pozycja „inne należności krótkoterminowe” 

(prawdopodobnie zaszłość z 2010 roku). W ocenie referującego różnica wysokości przychodów 

i kosztów pomiędzy rokiem 2017 a 2018 wynika głównie z wyższego budżetu (tj. i przychodów 

i kosztów) Kongresu Poznańskiego.  

Po dyskusji na temat głównych składników kosztów i przychodów Zarząd przyjął (4 głosy za, 

1 wstrzymujący) uchwałę następującej treści: 

Uchwała nr 2/2019 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z § 27 

ust. 1 statutu uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Zarząd zatwierdza sprawozdanie finansowe WZBS za rok 2018 składające się z: 

 bilansu z sumą bilansową w wysokości 70 973,08 zł, 

 rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 688,83 zł, 

 informacji dodatkowej. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

4. Cotygodniowe dyżury w siedzibie WZBS 

W związku utrwaleniem praktyk komunikacji elektronicznej oraz zmianą siedziby postanowiono 

zrezygnować z wtorkowych dyżurów członków Zarządu w siedzibie WZBS. 

 

5. Pomoc dla Marka Sosińskiego 

Brydżystę Marka Sosińskiego spotkała tragedia w postaci amputacji nogi, z czym wiąże się konieczność 

długotrwałego leczenia oraz zakupu protezy. Zarząd jednomyślnie podjął uchwałę następującej treści: 

Uchwała nr 3/2019 

w sprawie pomocy Markowi Sosińskiemu 

Zarząd postanawia przeznaczyć kwotę 500 zł na cele pomocy kol. Markowi Sosińskiemu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

6. Przyszłoroczna kadra krajowa 

Prezes WZBS zobowiązał się do skonsultowania z prezesem Lubuskiego ZBS propozycji Olgierda 

Rodziewicza-Bielewicza zorganizowania przyszłorocznej kadry krajowej w Zielonej Górze.  

 



7. Formuła finału GPW 

Rozpoczętą dyskusję o kształcie i liczności finału GPW odłożono do następnego zebrania.  

 

8. Vouchery na Kongres Poznański 

Podjęto decyzję o kontynuowaniu pozytywnie odebranej zeszłorocznej akcji voucherów na Kongres 

Poznański jako formy zachęty lokalnego środowiska do udziału w mityngu. 

 

9. Środki WSS na młodzież 

WSS wyliczył należną WZBS dotację ze środków Urzędu Marszałkowskiego, przeznaczoną na młodzież, 

na kwotę ok. 12,5 tys. zł, podczas gdy według obliczeń WZBS kwota powinna być o ok. 3,5 tys. zł wyższa. 

Kwestia ta pozostaje w trakcie wyjaśniania – kłopoty komunikacyjne na linii WSS-WZBS. 

 

Przyjęto termin kolejnego zebrania: 11 czerwca 2019, godz. 17:15.  

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym zebranie zakończono. 

Sporządzili: Krzysztof Krause, Michał Zimniewicz 

 


