
Protokół zebrania Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 17 września 2019 r. 

 

Dnia 17 września 2019 r., o godz. 17:00 w siedzibie Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

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

Wierszycki, Roman Kujawski, Michał Moryson, Jan Weber, Marcin Woźniak, Michał Zimniewicz, Michał 

Zimpel. Nieobecny: Krzysztof Krause. 

 

1. Sprawy finansowe 

Omówiono stan finansów. Skarbnik poinformował o kolejnej zmianie księgowej w najbliższym czasie 

z powodu zmian kadrowych w WSS. 

Omówiono wezwanie z urzędu skarbowego (US) do uzupełnienia dokumentów. Michał Zimniewicz 

przesłał do US umowę najmu oraz statut, a także przygotował deklarację NIP-8. Jan Weber wyśle 

deklarację NIP-8 oraz przygotuje deklarację VAT-R. 

 

2. Poznański Kongres Brydżowy 

Tegoroczny Kongres zakończył się stratą w wysokości ok. 2,5 tys. zł. Jako powody wskazano niską 

frekwencje, zwłaszcza wśród zawodników przyjezdnych, spowodowana m.in. kolizją z terminami 

imprez międzynarodowych. 

Po dyskusji Prezes poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: 

Uchwała nr 5/2019 

w sprawie kongresu poznańskiego 

1. Zarząd postanawia przenieść Kongres Poznański wraz z turniejami GPP na dotychczasowy 

termin Memoriału Irka Nowaka począwszy od 2020 r. Formuła Memoriału oraz sposób 

wypełnienia dotychczasowego terminu Kongresu zostaną określone później. 

2. Zobowiązuje się Prezesa do uzgodnienia stanowiska WZBS z PZBS. 

Oddano 7 głosów za uchwałą, żadnych głosów przeciw i wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 

 

3. Rozgrywki ligowe 

Omówiono stan III ligi. III ligę po drobnych perturbacjach udało się skompletować. Opracowany został 

nowy schemat rozgrywek play-off (mniej zjazdów, mniej rozdań). Zmieniona lokalizacja – Gniezno. 

Dyskutowano nad przedstawionymi przez Michała Zimniewicza informacjami nt. osób wchodzących 

w grę jako sędziowie III ligi. Na sędziego głównego powołano Michała Zimpla, a na sędziów 

pomocniczych – Jakuba Kozaka i Roberta Ciesielskiego. Zobowiązano Michała Zimpla do określenia 

formuły pracy sędziów pomocniczych. 



Omówiono koncepcję zmniejszenia liczebnego III ligi w najbliższych sezonach. Po dyskusji 

zdecydowano, aby nie wprowadzać na razie żadnych regulacji w tym zakresie. 

 

4. Memoriał Irka Nowaka oraz Mistrzostwa Polski Mikstów 

Omówiono preliminarz imprezy, który zakłada, że frekwencja Mistrzostw Polski Mikstów na poziomie 

40 par wystarcza do zrównoważenia kosztów i przychodów Mistrzostw.  

 

5. Mistrzostwa WZBS na IMP-y 

Marcin Woźniak poinformował o starcie nowego sezonu i zaproponował dwie zmiany zasad: 

 Dzika karta do finału dla pojedynczych par z Kalisza, Leszna oraz Gniezna 

 Dopuszczenie zmiany składu paru finałowej w uzasadnionych przypadkach 

Zobowiązano Marcina Woźniaka i Michała Zimniewicza do sformułowania nowego regulaminu. 

 

6. Nowa siedziba WZBS 

Zarząd zdecydował pozostać w obecnej siedzibie ze względu na płynące z tego najmu usługi 

towarzyszące, takie jak sala na turnieje, magazyn, księgowość. 

 

7. Wolne głosy 

Omówiono zgłoszoną sprawę dyscyplinarną dotyczącą turniejów lokalnych w Poznaniu. Zobowiązano 

Prezesa do przekazania sprawy do Sądu Koleżeńskiego. Zasugerowano Sądowi Koleżeńskiemu 

przyjrzenie się również wcześniejszym pismom dotyczących tego samego obwinionego. 

 

Ustalono termin kolejnego zebrania Zarządu na 10 grudnia 2019 r. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym zebranie zakończono. 

Sporządził: Michał Zimniewicz 

 


