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Protokół 

Walnego Zebrania Delegatów 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego  

z dnia 22 września 2020 r. 

 

Dnia 22 września 2020 r., o godz. 17:45 w Poznaniu, przy ul. Starołęckiej 36 rozpoczęło się Walne 

Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego (WZBS) z siedzibą w Poznaniu. 

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Marian Wierszycki i zaproponował kandydatury Marka Lisa na 

Przewodniczącego Zebrania oraz Michała Zimniewicz na Protokolanta. Nie zgłoszono innych 

kandydatur. Prezes zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwał następującej treści: 

Uchwała nr 1 

Walne Zebranie Delegatów powołuje Marka Lisa na Przewodniczącego Zebrania. 

Uchwała nr 2 

Walne Zebranie Delegatów powołuje Michała Zimniewicza na Protokolanta. 

Prezes stwierdził, że obie uchwały zostały podjęte jednomyślnie, po czym przekazał 

Przewodniczącemu przewodnictwo obrad. 

Przewodniczący Zebrania przedstawił projekt porządku obraz zaproponowany przez Zarząd, po 

czym zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 3 

Walne Zebranie Delegatów przyjmuje porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania 

2. Wybór Protokolanta 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania 

5. Wybory komisji: 

a. mandatowej, 

b. uchwał i wniosków, 

c. skrutacyjnej. 

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności WZBS 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

8. Dyskusja nad sprawozdaniami 

9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej 

10. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 

11. Wybory: 

a. Prezesa Zarządu, 

b. pozostałych członków Zarządu, 

c. członków Komisji Rewizyjnej; 

12. Dyskusja i głosowanie uchwał i wniosków 

13. Zakończenie obrad 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. 
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Ad. 4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania 

Przewodniczący przedstawił projekt regulaminu obrad zaproponowany przez Zarząd. Do § 3 ust. 

5 projektu wprowadzono poprawkę zaproponowaną przez Krzysztof Krausego, polegającą na 

zobowiązaniu wszystkich kandydatów do Zarządu do krótkiej prezentacji. Przewodniczący 

zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 4 

Walne Zebranie Delegatów przyjmuje Regulamin Walnego Zebrania Delegatów. 

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. 

 

Ad. 5. Wybory komisji 

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do komisji. 

Do Komisji Mandatowej zgłoszono następujące kandydatury: Jan Weber, Dominik Filipowicz, 

Piotr Jassem. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zarządził głosowanie 

jawne nad podjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 5 

Walne Zebranie Delegatów powołuje Komisję Mandatową w składzie: Jan Weber, Dominik 

Filipowicz, Piotr Jassem. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. 

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono następujące kandydatury: Michał Zimpel, Michał 

Moryson, Jakub Domeracki. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zarządził 

głosowanie jawne nad podjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 6 

Walne Zebranie Delegatów powołuje Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Michał Zimpel, Michał 

Moryson, Jakub Domeracki. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury: Paweł Perz, Andrzej Proniewicz, 

Sławomir Piechocki. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zarządził 

głosowanie jawne nad podjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 7 

Walne Zebranie Delegatów powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Paweł Perz, Andrzej 

Proniewicz, Sławomir Piechocki. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym. 
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Ad. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności WZBS 

Prezes Zarządu Marian Wierszycki przedstawił sprawozdanie z działalności WZBS w ubiegłej 

kadencji. Wiceprezes-Skarbnik Jan Weber omówił stan finansów WZBS. Prezes wręczył 

przedstawicielom klubu „Dąbrówka” medale za zawody młodzieżowe. Prezes wręczył także 

odznaki „Za zasługi w upowszechnianiu i rozwoju brydża sportowego” zasłużonym działaczom. 

 

Ad. 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

Adam Piszczek przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i podkreślił brak dostrzeżonych 

uchybień w pracy Zarządu. Zwrócił również uwagę na nieobecność przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Łukasza Jasińskiego, który miał przedstawiać to sprawozdanie. Sprawozdanie zostało 
zakończone wnioskiem do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium. 

 

Ad. 8. Dyskusja nad sprawozdaniami 

Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad sprawozdaniami. Głos zabierali m.in.: 

 Marek Szukała: 

o Trenerzy, sędziowie oraz inni prowadzący działalność gospodarczą związaną 

z brydżem nie powinni być wybierani do władz WZBS. 

o Apel by głosować na ludzi z terenu, ponieważ 4 lata temu do Zarządu wybrani 

zostali tylko kandydaci z Poznania. 

o Krytyka wystąpienia Komisji Rewizyjnej. 

 Ewa Knapik, Przemysław Maliszewski, Marcin Woźniak: Sprzeciw wobec propozycji 

M. Szukały nt. sędziów i prowadzących działalność gospodarczą. 

 Przemysław Maliszewski: WZBS powinien składać wnioski o dotacje nie tylko w Poznaniu, 

a np. w Pile. 

 Janusz Kalida i Michał Zimniewicz: Propozycja M. Szukały nt. sędziów i prowadzących 

działalność gospodarczą musi być w przyszłości bardzo precyzyjnie sformułowana, 

w przeciwnym razie byłaby szkodliwa. 

 Janusz Kalida: Miasto Piła nie może finansować działalności mającej miejsce w Poznaniu. 

 Marek Lis: W konkursach w Pile może startować WZBS, jeśli aktywności są kierowane do 

mieszkańców Piły, choćby nawet aktywności miały miejsce w Poznaniu. 

 Piotr Cieśliński: Konflikt interesów istnieje, jeśli i WZBS i jego członek zarządu organizują 

turnieje, więc takie osoby nie powinny zasiadać w Zarządzie. 

 Marek Szukała: Niech Zarząd powoła radę zawodniczą do konsultacji decyzji dot. 

rozgrywek. 

 Adam Piszczek: Propozycja regulacji, by w Zarządzie zawsze zasiadała co najmniej jedna 

osoba z Piły. 

 Krzysztof Krause: 

o Ustalić kryteria oceny Zarządu.  

o Zobowiązać Zarząd do aktualizacji statutu WZBS, m.in. co do zgodności ze 

statutem PZBS. 

Janusz Kalida zgłosił wniosek formalny, by zakończyć dyskusję o przyszłości w tym punkcie 

porządku obrad. W braku dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję nad 

sprawozdaniami. 
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Ad. 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej 

Przewodniczący Komisji Mandatowej Dominik Filipowicz przestawił sprawozdanie Komisji: 62 

osoby upoważnione, 49 obecnych; jest kworum, a Walne Zebranie jest prawomocne.  

Krzysztof Krause zadał pytanie, czy zgadzają się limity mandatów przysługujących 

poszczególnym członkom zwyczajnym WZBS, w szczególności Unii Leszno. 

Przewodniczący ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach. 

Po przerwie Dominik Filipowicz przedstawił aktualizację sprawozdania Komisji Mandatowej. 

1 mandat został unieważniony, pozostało 48 uprawnionych delegatów. 

Listę obecności złożono jako załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 10. Głosowanie nad absolutorium  

Przewodniczący ustalił, że zebrani chcą głosować jawnie nad udzieleniem absolutorium. 

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 8 

Walne Zebranie Delegatów udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta przy 4 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 11.a. Wybory Prezesa Zarządu 

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur na Prezesa Zarządu. Zgłoszono kandydaturę 

Mariana Wierszyckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. 

Kandydat przedstawił plan pracy – walka o sponsorów, kontakty z władzami samorządowymi, 

rozdysponowanie sprzętu do okręgów. Przemysław Maliszewski zapytał o konflikt interesów 

między WZBS a PAB. Kandydat odpowiedział, że nie ma takiego konfliktu, a także wyjaśnił, jakie 
są korzyści z łączenia funkcji prezesa PAB i WZBS. 

Przewodniczący ustalił, że zebrani chcą wybrać Prezesa w głosowaniu jawnym. Przewodniczący 

zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 9 

Walne Zebranie Delegatów powołuje Mariana Wierszyckiego na Prezesa Zarządu. 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

Andrzej Proniewicz stwierdził oddanie 43 głosów za uchwałą, żadnych głosów przeciw oraz 

3 głosów wstrzymujących. Przewodniczący Zebrania stwierdził, że uchwała została podjęta. 

 

Ad. 11.b. Wybory członków Zarządu 

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do Zarządu. Zgłoszono następujących 

kandydatów, którzy wyrazili w tym miejscu zgodę na kandydowanie: Jan Weber, Małgorzata 

Cieślińska, Piotr Cieśliński, Marcin Bonawenturczak, Paweł Perz, Przemysław Maliszewski, 
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Bogdan Białoszyński, Marcin Woźniak, Michał Moryson, Rafał Junik. Wszyscy ci kandydaci 

zapytani przez Przewodniczącego wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Każdy z kandydatów do Zarządu przedstawił się, ze szczególnym uwzględnieniem swojej 

pozostałej działalności związanej z brydżem. Jan Weber – brak innej działalności. Małgorzata 

Cieślińska – członek zarządu PAB. Piotr Cieśliński – członek zarządu PAB. Marcin Bonawenturczak 

– członek zarządu PAB. Paweł Perz – współwłaściciel spółki organizującej „Pajączka”, członek 

zarządu spółki wykonującej systemy informatyczne dla PZBS, członek Komisji Rewizyjnej PAB. 

Przemysław Maliszewski – brak innej działalności. Bogdan Białoszyński – Prezes TZBS Kalisz. 

Marcin Woźniak – sędzia i organizator turniejów w Poznaniu. Michał Moryson – brak innej 

działalności. Rafał Junik – brak innej działalności. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 10 

Walne Zebranie Delegatów powołuje Piotra Walczaka do Komisji Skrutacyjnej w miejsce Pawła 

Perza. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. 

 

Prezes Zarządu zaproponował, by Zarząd, poza Prezesem, liczył 10 członków, tj. aby powołać do 

Zarządu wszystkich zgłoszonych kandydatów. Przewodniczący Zebrania ustalił, że zebrani chcą 

dokonać wyboru członków Zarządu w głosowaniu jawnym, en bloc za całą listą kandydatów. 

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 11 

Walne Zebranie Delegatów powołuje do Zarządu następujące osoby: Bogdan Białoszyński, Marcin 

Bonawenturczak, Małgorzata Cieślińska, Piotr Cieśliński, Rafał Junik, Przemysław Maliszewski, 

Michał Moryson, Paweł Perz, Jan Weber, Marcin Woźniak. 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

Andrzej Proniewicz stwierdził oddanie 43 głosów za uchwałą, żadnych głosów przeciw oraz 

2 głosów wstrzymujących. Przewodniczący Zebrania stwierdził, że uchwała została podjęta. 

 

Ad. 11.c. Wybory członków Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono 

następujących kandydatów, którzy wyrazili w tym miejscu zgodę na kandydowanie: Marek Lis, 

Piotr Walczak, Ryszard Paluczek.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 12 

Walne Zebranie Delegatów powołuje Pawła Perza do Komisji Skrutacyjnej w miejsce Piotra 

Walczaka. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. 
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Przewodniczący ustalił, że zebrani chcą dokonać wyboru Komisji Rewizyjnej w głosowaniu 

jawnym, en bloc za całą listą kandydatów. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad 

przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 13 

Walne Zebranie Delegatów powołuje Komisję Rewizyjną w składzie: Marek Lis, Piotr Walczak, 

Ryszard Paluczek. 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

Andrzej Proniewicz stwierdził oddanie 39 głosów za uchwałą, żadnych głosów przeciw oraz 1 głos 

wstrzymujący. Przewodniczący Zebrania stwierdził, że uchwała została podjęta. 

 

Ad. 12. Dyskusja i głosowanie uchwał i wniosków 

Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad zadaniami dla nowo wybranych władz. Głos 

zabierali m.in. Krzysztof Krause, Jan Weber, Przemysław Maliszewski, Paweł Perz, Rafał Junik, 

Wiesław Lisowski, Michał Zimniewicz 

Następnie Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Michał Zimpel przestawił sprawozdanie 

Komisji w postaci projektów uchwał, które Przewodniczący Zebrania kolejno poddawał pod 

głosowanie jawne. 

Uchwała nr 14 

Walne Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do opracowania polityki zarządzania konfliktami 

interesów i w miarę potrzeby do podjęcia działań dostosowujące statut WZBS do tej polityki 

w terminie do końca 2021 r.  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 20 głosami za, przy 3 głosach przeciw 

i 6 głosach wstrzymujących. 

Uchwała nr 15 

Walne Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do określenia zasad reprezentacji regionów 

w zarządzie WZBS i w razie potrzeby do podjęcia działań dostosowujących statut WZBS do tych 

zasad.  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 29 głosami za, przy 2 głosach przeciw 

i 5 głosach wstrzymujących. 

Projekt uchwały 

Walne Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do opracowania polityki działalności w dziedzinie 

brydża dostosowanej do struktury wiekowej członków PZBS.  

Przewodniczący stwierdził, że projekt został odrzucony przy 14 głosach za, 15 głosach przeciw 

i 8 głosach wstrzymujących. 

Projekt uchwały 

Walne Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do powołania przy WZBS rady zawodniczej – ciała 

dbającego o interesy zawodników. 
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Przewodniczący stwierdził, że projekt został odrzucony przy 12 głosach za, 16 głosach przeciw 

i 8 głosach wstrzymujących. 

Uchwała nr 16 

Walne Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do analizy i konsultacji na temat aktualizacji 

statutu WZBS.  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 31 głosami za, przy 1 głosie przeciw 

i 1 głosie wstrzymującym. 

Uchwała nr 17 

Walne Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do sformułowania kierunków działalności i celów 

priorytetowych podczas kadencji oraz określenia sposobów oceny ich realizacji.  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 20 głosami za, przy 4 głosach przeciw i 12 

głosach wstrzymujących. 

Projekt uchwały 

Walne Zebranie Delegatów zobowiązuje Komisję Rewizyjną do przekształcenia regulaminu 

określającego formy jej pracy w regulamin stały. 

Przewodniczący stwierdził, że projekt został odrzucony przy 6 głosach za i 21 głosach przeciw. 

Uchwała nr 18 

Walne Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do uporządkowania kwestii środków własnych 

w sprawozdaniach finansowych. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 16 głosami za, przy 4 głosach przeciw i 15 

głosach wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Zebrania stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady Walnego 

Zebrania Delegatów. 

 

 

 

Michał Zimniewicz 
Protokolant 

  

Marek Lis 
Przewodniczący Zebrania 

 

 

Załączniki: 

1. Regulamin Walnego Zebrania Delegatów 

2. Lista obecności 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Regulamin 
Walnego Zebrania Delegatów WZBS 

 

§ 1. Zasady ogólne 

1. Przewodniczący Zebrania udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością udziela się głosu 

wyłącznie w sprawach formalnych. 

2. Przewodniczący Zebrania lub Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie ogłaszają wyniki każdego 

przeprowadzonego głosowania. 

§ 2. Komisje 

1. Do Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków powołuje się po trzy osoby. Każda komisja 

konstytuuje się, wybierając przewodniczącego i sekretarza. 

2. Komisja Mandatowa niezwłocznie po wyborze i ukonstytuowaniu dokonuje kontroli listy obecności 

i mandatów przysługujących poszczególnym delegatom. Komisja rozstrzyga sprawy sporne dotyczące 

mandatów delegatów. Komisja zdaje Walnemu Zebraniu sprawozdanie oraz sporządza protokół ze swoich 

działań. 

3. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania tajne, oblicza i ogłasza ich wyniki. Z każdego głosowania 

Komisja sporządza protokół z wynikami głosowania. Członek Komisji zostaje wyłączony z prac Komisji na czas 

głosowań osobowych, które jego dotyczą. W razie potrzeby Przewodniczący Zebrania może uzupełnić skład 

Komisji o nowe osoby. 

4. Komisja Uchwał i Wniosków sporządza projekty uchwał dla Walnego Zebrania na podstawie wniosków 

zgłaszanych w trakcie Zebrania. 

§ 3. Wybory i głosowania 

1. Wybory Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, członków Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał 

i wniosków przeprowadza się w głosowaniu jawnym. Inne wybory osób, gdy liczba kandydatów jest większa 

niż liczba miejsc do obsadzenia, przeprowadza się w głosowaniu tajnym. O jawności lub utajnieniu innych 

głosowań decyduje w razie potrzeby Walne Zebranie.  

2. Przy wyborach, gdy liczba kandydatów jest równa liczbie miejsc do obsadzenia, Walne Zebranie może 

zdecydować o przeprowadzeniu głosowania „en bloc” – nad wszystkimi kandydaturami w jednym 

głosowaniu. 

3. Przy wyborach, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc do obsadzenia, wybrani zostają ci 

kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów „za”. W przypadku nierozstrzygnięcia głosowania 

ze względu na równą liczbę otrzymanych głosów przez niektórych kandydatów, zarządza się głosowanie 

uzupełniające dla dokonania wyboru pomiędzy tymi kandydatami. 

4. Zgłoszony kandydat oświadcza do protokołu swoją zgodę na kandydowanie. W razie nieobecności kandydata 

jego zgodę na kandydowanie przedkłada się Przewodniczącemu Zebrania. 

5. Przed wyborem Prezesa oraz członków Zarządu kandydaci przedstawiają zebranym krótkie uzasadnienie 

startu w wyborach oraz swoje plany na przyszłość WZBS. 

6. Przed wyborem członków Zarządu oraz przed wyborem członków Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie 

podejmuje decyzję o liczbie powoływanych członków tych organów. 

 


