
Uchwała nr 9/2020 
Zarządu Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 9 lipca 2020 roku 
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Delegatów1 

 

Na podstawie § 24 statutu uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Zarząd WZBS zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze na 22 września 

2020 roku, na godz. 17:45 w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 36. Drugi termin wyznacza się na godz. 

18:00. Projekty porządku obrad oraz regulaminu Zebrania stanowią załączniki nr 1 i 2 do uchwały. 

§ 2. 

W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych 

WZBS w proporcji jeden delegat na każdą rozpoczętą dziesiątkę zawodników zarejestrowanych 

w centralnej ewidencji zawodników PZBS, według stanu na 31.12.2019 r. Wykaz organizacji i liczb 

przysługujących im delegatów: 

1) Poznańska Asocjacja Brydżowa – 35 delegatów, 

2) Nadnotecki Związek Brydża Sportowego w Pile – 10 delegatów, 

3) Uczniowski Klub Brydża Sportowego „Dąbrówka” w Poznaniu – 8 delegatów, 

4) Terenowy Związek Brydża Sportowego w Kaliszu – 4 delegatów, 

5) Klub Sportowy „Unia” w Lesznie – 3 delegatów, 

6) Uczniowski Klub Brydżowy „Kleks” w Szamotułach – 1 delegat, 

7) Miejski Klub Sportowy Polonia-Redos w Nowym Tomyślu – 1 delegat, 

8) Fundacja Taurus – bez delegatów, 

9) Stowarzyszenie REBID – bez delegatów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała została podjęta podczas zebrania Zarządu. Głosowało 8 członków Zarządu. Oddano 8 głosów za uchwałą, 

żadnych głosów przeciw i wstrzymujących. 

 

                                                           
1 Niniejsza uchwała została przygotowana na bazie uchwały nr 2/2020 ws. zwołania WZD na 31 marca 2020 r., 
które nie doszło do skutku. Różnice w niniejszej uchwale wynikają wyłącznie ze zmiany terminu oraz usunięcia 
z porządku obrad wyboru delegatów WZBS na WZD PZBS (który to wybór będzie trzeba przeprowadzić w 2021 r.). 
Liczby delegatów członków WZBS (§ 2) pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniej uchwały, ponieważ 
niektórzy członkowie już dokonali wyborów swoich delegatów w takich liczbach. 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

Projekt porządku obrad 

Walnego Zebrania Delegatów WZBS 

 

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 

  



ZAŁĄCZNIK NR 2 

Projekt Regulaminu 

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 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. 


