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Protokół 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego  

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

Część pierwsza obrad, przeprowadzona w dniu 27 kwietnia 2021 r. 

 

Dnia 27 kwietnia 2021 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przeprowadzono Nadzwyczajne Walne Zebranie 

Delegatów Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego (WZBS) z siedzibą w Poznaniu. Zebranie rozpoczęło się o godz. 

17:30. 

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Piotr Walczak i na Przewodniczącego Zebrania zaproponował kandydaturę Marka Lisa, 

który wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. Prezes zarządził głosowanie jawne nad podjęciem 

uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 1 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów powołuje Marka Lisa na Przewodniczącego Zebrania. 

Prezes stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie, 40 głosami za, po czym przekazał Przewodniczącemu 

przewodnictwo obrad. 

Przewodniczący Zebrania zwrócił uwagę, że Nadzwyczajne Walne Zebrania Delegatów obraduje tylko nad sprawami, dla 

których zostało zwołane. Następnie przedstawił porządek obrad zaproponowany przez Zarząd i poprosił o zgłaszanie uwag.  

Zgłoszono wnioski o kilkumiesięczną przerwę w obradach, o powołanie Komisji Statutowej zamiast uchwalania statutu, o 

powołanie komisji do weryfikacji mandatów niektórych delegatów, o powołanie komisji do wyjaśnienia niejasności 

finansowych poprzedniego Zarządu, o powołanie komisji uchwał i wniosków oraz o przedstawienie sprawozdania Zarządu 

w sprawach bieżących przed przerwą. 

Po dyskusji Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 2 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów przyjmuje następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Wybór Protokolanta 

5. Przyjęcie Regulaminu WZD 

6. Wybory Komisji Mandatowej oraz Skrutacyjnej 

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej – stwierdzenie kworum i ważności obrad 

8. Wybór delegatów WZBS na Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS 



9. Komisja Statutowa – wybór i zasady uzupełniania 

10. Sprawozdanie Zarządu w sprawach bieżących 

11. Przerwa w obradach maksymalnie do 15 września 2021 r. (Zarząd wskaże dokładny termin)1 

12. Zmiany w statucie 

13. Sprawozdanie Zarządu z działalności WZBS 

14. Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezesowi WZBS 

15. Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi WZBS 

16. Wybory – uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej 

17. Wybory – uzupełnienie składu Zarządu 

18. Zakończenie obrad 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 33 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 4. Wybór Protokolanta 

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur na Protokolanta. Zaproponowano kandydaturę Michała Zimniewicza, 

który wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad 

podjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 3 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów powołuje Michała Zimniewicza na Protokolanta. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 40 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 5. Przyjęcie Regulaminu WZD 

Przewodniczący przedstawił projekt Regulaminu Zebrania zaproponowany przez Zarząd i zarządził zgłaszanie uwag. Po 

dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 4 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów przyjmuje Regulamin Zebrania w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd. 

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 34 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. 

Przewodniczący przedstawił propozycję transmisji obrad na żywo w internecie, poprosił o zgłaszanie uwag oraz zastrzegł, 

że w razie jednego głosu przeciwnego transmisja nie dojdzie do skutku. Adam Piszczek oświadczył, że jest przeciwny 

transmisji. Przewodniczący zamknął dyskusję, stwierdzając, że transmisja ma zostać zatrzymana. 

Ad. 6. Wybory Komisji Mandatowej oraz Skrutacyjnej 

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do komisji. 

Do Komisji Mandatowej zgłoszono następujące kandydatury: Jakub Domeracki, Dominik Filipowicz, Marcin Woźniak. 

Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały 

następującej treści: 

Uchwała nr 5 

 
1 Pkt 11 uchwały nr 2 został później zmieniony uchwałą nr 9 



Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów powołuje Komisję Mandatową w składzie: Jakub Domeracki, Dominik Filipowicz, 

Marcin Woźniak. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 38 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących. 

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury: Wiktor Chałupniczak, Michał Moryson, Paweł Perz. Wszyscy 

wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 6 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Wiktor Chałupniczak, Michał 

Moryson, Paweł Perz. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 39 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących. 

Następnie Przewodniczący zarządził krótką przerwę w obradach. 

Po przerwie Michał Moryson poinformował, że został wybrany przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej, a jej sekretarzem 

został Wiktor Chałupniczak. 

 

Ad. 10. Sprawozdanie Zarządu w sprawach bieżących 

Przewodniczący Zebrania poinformował, że Komisja Mandatowa potrzebuje więcej czasu na przygotowanie swojego 

sprawozdania i zaproponował wysłuchanie sprawozdania Zarządu z pkt. 10 porządku obrad. Nie zgłoszono zastrzeżeń. 

Prezes Piotr Walczak przedstawił sprawozdanie w sprawach bieżących, mówiąc o rozgrywkach w internecie, zysku 

finansowym oraz niewielkim spadku liczby opłaconych składek zawodniczych w porównaniu do innych wojewódzkich 

związków i do całego PZBS. 

 

Ad. 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej – stwierdzenie kworum i ważności obrad 

Marcin Woźniak poinformował, że został wybrany przewodniczącym Komisji Mandatowej, a Jakub Domeracki – jej 

sekretarzem.  

Jakub Domeracki poinformował, że stwierdzono obecność 44 uprawnionych delegatów na ogólną liczbę 62 miejsc. Jakub 

Domeracki w imieniu Komisji Mandatowej oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów WZBS jest ważne i 

zdolne do podejmowania uchwał. 

Ad. 8. Wybór delegatów WZBS na Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS 

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur na delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS. Zgłoszono 

następujące kandydatury: Piotr Walczak, Marcin Bonawenturczak, Marcin Pędziński, Przemysław Maliszewski, Cezary 

Serek, Jan Sibilski, Michał Zimniewicz, Marcin Woźniak. W tym miejscu nieobecny Cezary Serek wyraził swoją zgodę na 

kandydowanie telefonicznie Przewodniczącemu Zebrania, natomiast siedmiu pozostałych kandydatów wyraziło zgody na 

kandydowanie wobec Zebrania. Zgłoszono również propozycje innych osób, które jednak nie zgodziły się kandydować: 

Piotr Cieśliński, Marek Szukała, Ewa Rodziewicz-Bielewicz. 

Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania tajnego dla wyboru 7 delegatów spośród 8 

kandydatur, a po głosowaniu zarządził krótką przerwę. 

Po przerwie Komisja Skrutacyjna przedstawiła następujące wyniki głosowania. Głosowało 41 delegatów. Poszczególni 

kandydaci uzyskali następujące liczby głosów: Michał Zimniewicz – 38 głosów, Marcin Woźniak – 36 głosów, Jan Sibilski – 

33 głosy, Przemysław Maliszewski – 32 głosy, Piotr Walczak – 32 głosy, Cezary Serek – 30 głosów, Marcin Bonawenturczak 

– 27 głosów, Marcin Pędziński – 26 głosów. 



Przewodniczący Zebrania stwierdził, że podjęto następującą uchwałę: 

Uchwała nr 7 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów WZBS powołuje następujących delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów 

Polskiego Związku Brydża Sportowego: 

1. Marcin Bonawenturczak 

2. Przemysław Maliszewski 

3. Cezary Serek 

4. Jan Sibilski 

5. Piotr Walczak 

6. Marcin Woźniak 

7. Michał Zimniewicz 

Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję o celach dla delegatów. Przemysław Maliszewski oświadczył, że należy 

uporządkować kwestię przynależności składki zawodniczej do wojewódzkiego związku, zwłaszcza wobec migracji 

zawodników pomiędzy okręgami, klubami, drużynami. 

 

Ad. 9. Komisja Statutowa – wybór i zasady uzupełniania 

Przewodniczący zarządził dyskusję nad statutem i Komisją Statutową. Przemysław Maliszewski poinformował, że celem 

zmian powinno być m.in. dostosowanie do wymogów PZBS oraz uzupełnienie celów działania WZBS o działalność na rzecz 

seniorów. Krzysztof Krause zwrócił uwagę, że konieczne jest wskazywanie celów, sposobów i konsekwencji poszczególnych 

zmian zapisów statutowych. 

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatów do Komisji Statutowej. Zgłoszono następujących kandydatów, którzy 

wyrazili zgodę na kandydowanie: Olgierd Rodziewicz-Bielewicz, Marek Szukała, Justyna Łaniewska.  

Po dalszej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały następującej treści: 

  Uchwała nr 8 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów uchwala, co następuje: 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów powołuje Komisję Statutową w składzie: Justyna Łaniewska, Olgierd 

Rodziewicz-Bielewicz, Marek Szukała. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do wyznaczenia z grona Zarządu sekretarza 

koordynującego prace Komisji. 

3. Skład Komisji Statutowej ma charakter otwarty. 

4. Komisja przedstawia efekty swojej pracy do końca sierpnia 2021 r. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 34 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 11. Przerwa w obradach 

Michał Zimniewicz poprosił o doprecyzowanie decyzji Zebrania o przerwie. Po dalszej dyskusji Przewodniczący zarządził 

głosowanie jawne nad podjęciem uchwały następującej treści: 

  Uchwała nr 9 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów uchwala, co następuje: 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów uchwala przerwę w obradach najpóźniej do 30 września 2021 r.  



2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów upoważnia Zarząd do ogłoszenia dokładnego terminu z wyprzedzeniem 

2 tygodni. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów uchyla część pkt. 11 uchwały nr 2 o porządku obrad w zakresie 

wskazującym termin 15 września. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 33 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących. 

 

Przewodniczący zarządził przerwę w obradach zgodnie z uchwałą nr 9. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Michał Zimniewicz 
Protokolant 

Marek Lis 
Przewodniczący Walnego Zebrania 

 

  



Załącznik nr 1  

Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów WZBS 

 

§ 1. Zasady ogólne 

1. NZWD otwiera Prezes lub wyznaczony Członek Zarządu i prowadzi do czasu wyboru Przewodniczącego Zebrania. 

2. Przewodniczący Zebrania udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością udziela się głosu wyłącznie w 

sprawach formalnych. 

3. Przewodniczący Zebrania może zabierać głos w każdym momencie, może także zakończyć wypowiedź delegata 

gdy jest nie na temat danego punktu obrad lub rażąco odbiega od przyjętych standardów. 

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

przeprowadzonego głosowania. 

§ 2. Komisje 

1. Do Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej 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, 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 skrutacyjna przeprowadza głosowania uchwał i wyboru władz, pozostałe głosowania przeprowadza 

prowadzący Zebranie. 

§ 3. Wybory i głosowania 

1. Wybory Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, członków Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej 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, 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. 


