
Protokół zebrania Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 7 stycznia 2020 r. 

 

Dnia 7 stycznia 2020 r., o godz. 17:00 w siedzibie Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego (WZBS) 

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

Wierszycki, Roman Kujawski, Krzysztof Krause, Michał Moryson, Jan Weber, Marcin Woźniak, Michał 

Zimniewicz, Michał Zimpel. W zebraniu wziął udział także członek Komisji Rewizyjnej Jarosław 

Lubczyński oraz zaproszony gość Radosław Kiełbasiński (obecny tylko w czasie pkt. 1 obrad). 

 

1. Zaproszony gość 

Zaproszony gość Radosław Kiełbasiński omówił tematy sponsorskie związane z firmami 

współpracującymi z bankiem PKO. 

Radosław Kiełbasiński poinformował, że w nadchodzących wyborach będzie kandydował na Prezesa 

PZBS. Prezes Marian Wierszycki wyjaśnił, że kandydatów na Prezesa PZBS mogą zgłaszać wyłącznie 

wojewódzkie związki i zaproponował zgłoszenie tego kandydata przez nasz WZBS. 

Radosław Kiełbasiński opuścił salę. 

Marcin Woźniak postawił wniosek o odłożenie tej decyzji w czasie. Wniosek został odrzucony przy 

4 głosach za i 4 głosach przeciw. 

Poddano pod głosowanie uchwałę następującej treści: 

Uchwała nr 1/2020 

w sprawie zgłoszenia kandydata na Prezesa Zarządu PZBS 

Na podstawie § 27 ust. 3 statutu PZBS Zarząd WZBS postanawia zgłosić Radosława Kiełbasińskiego jako 

kandydata na Prezesa Zarządu PZBS. 

Oddano 4 głosy za uchwałą, żadnych głosów przeciw oraz 4 głosy wstrzymujące. Uchwała została 

podjęta. 

 

2. Sprawy finansowe oraz wniosek NZBS o pożyczkę 

Skarbnik Jan Weber przedstawił wykonanie rocznego planu finansowego, które zamknęło się niewielką 

nadwyżką wpływów nad wydatkami. Skarbnik omówił poszczególne kategorie wydatków i odpowiadał 

na pytania. Skarbnik przedstawił również podsumowanie finansowe Memoriału Irka Nowaka oraz 

Mistrzostw Polski Par Mikstowych. 

Skarbnik przedstawił plan finansowy na rok 2020 i uzasadnił poszczególne jego elementy. Plan 

finansowy został jednomyślnie przyjęty. 

Ponownie omówiono i podtrzymano decyzję o pozostaniu w obecnej siedzibie WZBS ze względu na 

związane z tym korzyści takie jak księgowość, magazyn oraz sala do gry. 



Następnie omówiono wniosek NZBS w Pile o udzielenie przez WZBS pożyczki w wysokości 10 tys. zł na 

zakup przez NZBS maszyny do powielania. Wniosek został odrzucony 6 głosami przeciw, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

3. Rozgrywki drużynowe – miejsce rozgrywek III ligi 

Prezes przedstawił propozycję przeniesienia rozgrywek III ligi od nowego sezonu do Leśnego Ośrodka 

Szkoleniowego w Puszczykowie oraz przedstawił zebrane w tej sprawie materiały. Prezes zwrócił 

uwagę na konieczność pilnego podjęcia decyzji, podpisania umowy i zarezerwowania terminów. 

Michał Zimpel zwrócił uwagę, że obiekt może mieć za mało miejsca do gry, aby pomieścić III ligę. 

Krzysztof Krause został zobowiązany do wybadania opinii kapitanów drużyn o takiej zmianie. Michał 

Zimpel został zobowiązany do wizji lokalnej.  

Zarząd postanowił wrócić do dyskusji i decyzji w ciągu najbliższych dni. 

 

4. Rozgrywki w 2020 r. 

Prezes poinformował, że Kongres Poznański został wpisany do JKS na termin 4-6 grudnia. W ramach 

kongresu planowane są turnieje GPP Par i Teamów oraz Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Par 

Mikstowych. 

Zobowiązano Jana Webera i Michała Zimniewicza do złożenia oferty na konkurs ofert PZBS. 

Prezes poinformował, że w terminie 11-14 czerwca odbędzie się Wielkopolski Weekend Brydżowy, 

a szczegóły zostaną opracowane później. 

Prezes poinformował, że firma Connector zgodziła się być sponsorem tytularnym cyklu Grand Prix 

Wielkopolski w 2020 r. 

Zobowiązano Michała Zimniewicza do opublikowania Komunikatu nt. GPW 2020 bez zmian 

merytorycznych w stosunku do zeszłych lat. 

 

5. Zwołanie WZD WZBS 

Michał Zimniewicz omówił projekt uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów WZBS oraz 

sposób ustalenia liczby delegatów.  

Uchwałę poddano pod głosowanie i przyjęto jednomyślnie, 8 głosami za. Uchwała wraz z załącznikami 

stanowi załącznik do protokołu. 

Ponadto w ramach przygotowań do WZD Zarząd postanowił1: 

 Do końca lutego przewodniczący komisji przedstawią Prezesowi swój wkład do sprawozdania 

z działalności WZBS w tej kadencji. 

 Do 14 marca Prezes przedstawi Zarządowi projekt sprawozdania. 

 24 marca o godz. 17:00 odbędzie się ostatnie w tej kadencji zebranie Zarządu. 

                                                           
1 Krótko po zebraniu zwrócono uwagę na konieczność skrócenia przyjętych terminów. 



Michał Zimniewicz przedstawił wniosek Olgierda Rodziewicza-Bielewicza, aby zaprosić go na ostatnie 

zebranie Zarządu i omówić wtedy przyszłość działalności WZBS. Zarząd jednomyślnie postanowił 

odmówić, zwracając uwagę, że plany na przyszłość będą omawiane podczas WZD. 

 

6. Brydż środowiskowy, szkolenie 

Marcin Woźniak omówił tematy brydża środowiskowego, frekwencji na turniejach oraz szkolenia 

prowadzonego w Poznaniu i okolicach. Przedstawiono grupy szkoleniowe prowadzone przez Marcina 

Woźniaka i Michała Zimpla, m.in. dwie grupy seniorów w siedzibie WZBS w Poznaniu, grupę na 

uniwersytecie trzeciego wieku. 

 

7. Przyznawanie odznaczeń 

W wyniku niejasności we wcześniejszych korespondencjach e-mail Prezes przedstawił obowiązujące 

zasady przyznawania odznaczeń w PZBS. Dyskutowano nt. procedury wnioskowania przez WZBS do 

PZBS o nadanie odznaczeń. 

Ostatecznie poddano pod głosowanie uchwałę następującej treści: 

Uchwała nr 3/2020 

w sprawie Komisji ds. odznaczeń 

1. Zarząd powołuje Komisję ds. odznaczeń w składzie: Bogdan Białoszyński, Krzysztof Krause, 

Roman Kujawski, Adam Piszczek. 

2. Komisja jest upoważniona do zgłaszania w imieniu WZBS wniosków kierowanych do PZBS 

o nadanie odznaczeń osobom zasłużonym dla brydża. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano 5 głosów za uchwałą, 2 głosy przeciw oraz żadnych głosów wstrzymujących. Uchwała została 

podjęta. 

 

8. Wolne głosy 

a) Michał Zimniewicz poinformował, że na kursokonferencję sędziowską w najbliższy weekend 

pojedzie z Wielkopolski 7 osób. Koszty uczestnictwa części osób pokrywa klub Dąbrówka, 

a części – PZBS. Zarząd postanowił o pokryciu części kosztów. 

b) Przedyskutowano pomysł „korespondencyjnych turniejów GPW”, tj. turniejów rozgrywanych 

w dwóch lokalizacjach na raz, na wzór tego rodzaju turniejów GPPP. Michał Zimniewicz zwrócił 

uwagę, że organizatorzy nie mają motywacji, by włączać swój turniej do takiej formuły. 

Zdecydowano pozostawić na razie ten pomysł bez dalszego biegu. 

 

Ustalono termin kolejnego zebrania Zarządu na 24 marca 2020 r., o godz. 17:00. 

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym zebranie zakończono. 

Sporządził: Michał Zimniewicz 


