
Protokół zebrania Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

 

Dnia 9 lipca 2020 r., o godz. 16:00 odbyło się, w formie wideokonferencji, zebranie Zarządu WZBS. 

W zebraniu udział wzięli wszyscy członkowie Zarządu: Marian Wierszycki, Roman Kujawski, Krzysztof 

Krause, Michał Moryson (od pkt. 2), Jan Weber, Marcin Woźniak, Michał Zimniewicz, Michał Zimpel. 

 

Na początku zebrania Prezes Marian Wierszycki poinformował, że Cezary Serek wyraził wolę 

kandydowania w wyborach na Prezesa Zarządu PZBS, zaplanowanych na 2021 r. 

 

1. "Odmrażanie" brydża, przyszłe rozgrywki 

Prezes poinformował o braku informacji ze strony PZBS na temat przeprowadzenia rozgrywek 

w nadchodzącym sezonie. Brak informacji stwarza poważny problem dla rezerwowania terminów 

i miejsc rozgrywek oraz dla pozyskiwania dotacji. Zobowiązano Michała Zimniewicza do wysłania 

oficjalnego pytania do PZBS w sprawie planów na rozgrywki ligowe, rozgrywki MP Par Open oraz 

zaplanowane pod koniec roku w Poznaniu MP Par Mikstowych. 

Marcin Woźniak zrelacjonował próby przeprowadzenia turniejów lokalnych w Poznaniu, które nie dały 

na razie satysfakcjonujących rezultatów. Kolejne podejścia są w planach na najbliższe tygodnie. 

Dyskutowano na temat możliwości przeprowadzenia ligi okręgowej przez internet. Zwrócono uwagę 

na problem dodatkowych opłat oraz na czystość gry. Ustalono, że jeśli rozgrywki ligowe miałyby się 

odbyć, to jedynie „na żywo”. 

Poważnym problemem w warunkach epidemii jest organizacja ligi w formie zjazdów. Zwrócono uwagę, 

że najłatwiejsze organizacyjnie byłoby przeprowadzenie ligi w formie pojedynczych meczów. Ustalono, 

że jest to rozwiązanie akceptowalne dla okręgówki, natomiast dla wyższych szczebli należy poczekać 

na sugestie PZBS. 

Dyskutowano o finale wojewódzkim MP Par Open. Zdecydowano w pierwszej kolejności zaczekać na 

decyzję PZBS co do etapów centralnych. Zwrócono uwagę, że finał wojewódzki można zorganizować 

jesienią niezależnie od decyzji PZBS. 

Zdecydowano, by dać wolną rękę organizatorom turniejów cyklu Grand Prix Wielkopolski, co do 

przeprowadzenia turniejów. Poddano pod głosowanie uchwałę następującej treści: 

Uchwała nr 7/2020 

w sprawie zmiany liczby rozdań w turniejach GPW 2020 

1. Zarząd dopuszcza wymuszone sytuacją organizacyjną zmniejszenie liczby rozdań rozgrywanych 

w turniejach cyklu GPW 2020 do 30 rozdań. 

2. Zgody dla danego turnieju udziela Prezes Zarządu WZBS na wniosek organizatora. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

 



2. Sprawy finansowe 

Skarbnik Jan Weber omówił stan finansów w I półroczu 2020 r., w tym wpływy i wydatki. Sytuacja 

finansowa jest stabilna. Wpłacono zadatek na salę dla III ligi, a nieznana jest przyszłość tych rozgrywek.  

WZBS otrzymał dotacje od powiatu oraz od miasta na rozgrywki, które miały się odbyć w czerwcu. Na 

razie przeprowadzenie rozgrywek jest odsuwane w czasie i mogą zostać zorganizowane w II półroczu, 

w zależności od rozwoju epidemii.  

Dyskutowano o złożeniu wniosku o dotację na MP Mikstów zaplanowane pod koniec roku. Zwrócono 

uwagę, że niezłożenie wniosku rzutuje na dotacje w kolejnych latach. Zobowiązano Jana Webera do 

złożenia wniosku. 

Skarbnik omówił sprawozdanie finansowe za rok 2019. Michał Zimniewicz zwrócił uwagę, że 

sprawozdanie istotnie zawyża kwotę środków własnych WZBS poprzez niewłaściwe księgowanie 

składek należnych PZBS. Marcin Woźniak i Michał Zimpel podzielili te zastrzeżenia. Skarbnik 

przedstawił uzasadnienie, dlaczego nie jest możliwy inny sposób rozliczania składek. 

Poddano pod głosowanie uchwałę następującej treści: 

Uchwała nr 8/2020 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

1. Zarząd zatwierdza sprawozdanie finansowe WZBS za rok 2019 składające się z: 

a. bilansu z sumą bilansową w wysokości 78 458,79 zł, 

b. rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 7 685,71 zł, 

c. informacji dodatkowej. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano 7 głosów za uchwałą, żadnych głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. 

 

3. Walne zebranie 

Michał Zimniewicz omówił temat kadencji władz WZBS oraz zwrócił uwagę, że wybory nowych władz 

powinny zostać przeprowadzone, gdy tylko to będzie możliwe. Po dyskusji zdecydowano 

o zorganizowaniu walnego zebrania 22 września br. Zwrócono uwagę, że wybory delegatów do PZBS 

będą musiały się odbyć w 2021 r. 

Poddano pod głosowanie uchwałę nr 9/2020 o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów. Oddano 

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

Zobowiązano Mariana Wierszyckiego do rezerwacji sali w siedzibie WZBS. Zobowiązano Michała 

Zimniewicza do opublikowania stosownych informacji, gdy rezerwacja sali będzie potwierdzona. 

Zarząd wyraził również sugestię do władz PAB, by walne zebranie PAB odbyło się 8 września. 

 

4. Podział zadań w ramach Zarządu 

Omówiono podział zadań w obecnym i przyszłym Zarządzie. Zwrócono uwagę, że część obecnych 

członków Zarządu nie będzie kandydować na kolejną kadencję. 

https://brydz.wlkp.pl/files/legal/2020-07-09_WZD.pdf


Omówiono wniosek Michała Zimniewicza o zwolnienie z części dotychczasowych funkcji, ale 

ostatecznie zobowiązał się wykonywać swoje dotychczasowe zadania do terminu zaplanowanego 

Walnego Zebrania. 

 

5. Wolne wnioski 

1) Zwrócono uwagę, że sprawozdanie finansowe za rok 2019 umieszczone w Biuletynie WZBS 

wymaga aktualizacji. 

2) Uzgodniono, że kolejne zebranie Zarządu odbędzie się krótko przed Walnym Zebraniem, 

a dokładny termin zostanie dopiero ustalony. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym zebranie zakończono. 

Sporządził: Michał Zimniewicz 

 


