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_____________________________________________________________________ 

PROTOKÓŁ  
z 3 Posiedzenia Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

 

Data   

 

Miejsce: 

Tematy: 

10.12.2020, czwartek, godzina 18.00  

Kontynuacja 17.12.2020, czwartek, godzina 18.00 

Komunikator internetowy Google Meet  

1. Przedstawienie przez członka Komisji Rewizyjnej uwag do 

sprawozdania finansowego – Ryszard Paluczek 

2. Podsumowanie organizacji i wyniku finansowego 

Poznańskiego Mityngu – Jan Weber 

3. Relacja z prac zespołu ds. uchwał WZ WZBS – Przemysław 

Maliszewski 

4. Podsumowanie organizacji WIRL II – Marcin 

Bonawenturczak/Piotr Cieśliński 

5. Regulamin Pracy Zarządu 

6. Wstępne zebranie  kierunków działalności i celów 

priorytetowych na bieżącą kadencję – Małgorzata 

Cieślińska 

7. Inne sprawy bieżące/wolne wnioski 

 

 

Lista obecności w dniu 10.12.2020 

W zebraniu wzięli udział członkowie Zarządu WZBS: Marian Wierszycki – Prezes, Jan Weber, Małgorzata 

Cieślińska, Marcin Bonawenturczak, Piotr Cieśliński, Rafał Junik, Przemysław Maliszewski, Paweł Perz oraz 

Ryszard Paluczek.  

 

Ad. 1  
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Ryszard Paluczek, członek Komisji Rewizyjnej, przedstawił swoje uwagi do sprawozdania finansowego po 

dokonaniu analizy dokumentacji. Zwrócił uwagę na fakt, iż w dokumentacji pojawia się nierozliczona kwota 

14.702 zł. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o upoważnieniu Ryszarda Paluczka do dalszego zbadania tej 

sprawy.  

Ad.2  

Jan Weber podsumował organizację Mityngu Poznańskiego oraz przedstawił wstępne rozliczenie 

finansowe, a ostateczne rozliczenie nastąpi po otrzymaniu faktur kosztowych.  Zarząd podjął uchwałę o 

przeznaczeniu kwoty 3.300 zł na nagrody. 

Za uchwałą głosowały 4 osoby, 3 głosowały przeciwko, 1 wstrzymała się od głosu. 

Ad.3  

Przemysław Maliszewski przedstawił krótką relację z postępu prac Zespołu ds. Uchwał.  

Ad.4 

Piotr Cieśliński zaprezentował nową aplikację do obsługi WIRLa, a Marcin Bonawenturczak podsumował 

organizację II edycji tej ligi. 

Na tym posiedzenie zamknięto z uwagi na późną godzinę i ustalono kontynuację spotkania  17 grudnia br. 

Lista obecności w dniu 17.12.2020 

W zebraniu wzięli udział członkowie Zarządu WZBS: Marian Wierszycki – Prezes, Jan Weber, Małgorzata 

Cieślińska, Marcin Bonawenturczak, Piotr Cieśliński, Rafał Junik, Przemysław Maliszewski, Paweł Perz, 

Michał Morison, Ryszard Paluczek, Marek Lis, Piotr Walczak oraz Krzysztof Krause.  

 

Ad.1 – kontynuacja wątku z 10.12.2020. Ryszard Paluczek na podstawie wstępnej analizy dokumentów 

księgowych z lat 2010 – 2020 przedstawił kwoty niedoborów z poszczególnych lat, które łącznie stanowią 

kwotę 14.702 zł.  Po analizie sytuacji podjęta została decyzja, że do końca roku Komisja Rewizyjna 

przedstawi swoją propozycję uregulowania tej sprawy. Podjęta została decyzja, że jeszcze w tym roku 

nastąpi ponowne zebranie Zarządu, aby wysłuchać propozycji Komisji Rewizyjnej oraz podjąć odpowiednie 

kroki zmierzające do wyjaśnienia tej sprawy i dalszego procedowania nad nią.  

Ad. 5 

Po krótkiej dyskusji nad, przesłanym przed zebraniem do wszystkich członków zarządu, projektem 

Regulaminu Zarządu i wprowadzeniu paru drobnych zmian przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 

tego regulaminu. Oddano 8 głosów za przyjęciem regulaminu przy 1 głosie wstrzymującym się i tym samym 

stwierdzono, że Regulamin Pracy Zarządu został przyjęty. 
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Ad.7  

Poruszono kwestię współpracy WZBS z Nauką Brydża i ustalono, że powinna ona rozwijać się w kierunku 

wzajemnego wspierania się na poziomie informowania o ofertach na stronach internetowych, promowania  

oferty edukacyjnej szkoły wśród zawodników przy jednoczesnym informowaniu uczniów szkoły o istnieniu i 

ofercie WZBS. Ustalono, że Komisja ds. Komunikacji i Wizerunku poprowadzi dalsze rozmowy ze szkołą.  

 

 

Na tym zebranie zakończono. Ustalono, że nie omówione sprawy zostaną włączone do agendy podczas 

kolejnego zebrania. Termin będzie ustalony wkrótce i rozesłany do uczestników drogą mailową. 

 

 

Prezes 

Marian Wierszycki 

Sekretarz 

Małgorzata Cieślińska 

 


