
Protokół zebrania Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 19 kwietnia 2016 r. 

 

Dnia 19 kwietnia 2016 r., o godz. 17:00 w siedzibie Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

(WZBS) odbyło się spotkanie delegatów WZBS na Walne Zgromadzenie PZBS z Prezesem PZBS 

Radosławem Kiełbasińskim. Tematem spotkania było sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego 

PZBS w kończącej się kadencji, nadchodzące wybory władz PZBS oraz plany Prezesa na działalność 

w przyszłej kadencji. Dyskutowano m.in. o programie wyborczym kontrkandydata na Prezesa PZBS, 

o sprawach finansowych PZBS, o działaniu Biura PZBS, o organizacji lig centralnych, o reprezentacjach 

Polski i rozgrywkach międzynarodowych. Prezes Kiełbasiński odpowiadał również na pytania stawiane 

przez obecnych. 

Po tym spotkaniu, ok. godz. 19:00 rozpoczęło się zebranie Zarządu WZBS. W zebraniu udział wzięło 

udział 8 z 9 członków Zarządu: Marian Wierszycki, Krzysztof Krause, Michał Moryson, Piotr Śmieliński, 

Jan Weber, Marcin Woźniak, Michał Zimniewicz i Michał Zimpel (nieobecny Marcin Pędziński). 

W zebraniu wzięli także udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej – Olech Bestrzyński 

i Kajetan Wroński. 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego zebrania Zarządu 

2. Projekt zmian w Regulaminie Zarządu oraz przydzielenie obowiązków i kompetencji do 

poszczególnych komisji 

3. Stan przygotowań do Poznań Retro Team Marathon 

4. Stan przygotowań do Poznańskiego Kongresu Brydżowego 

5. Wolne głosy 

Ad. 1. 

Michał Zimniewicz zauważył, że zgodnie ze starym, obowiązującym Regulaminem Zarządu, jak 

i z projektem nowego protokoły zatwierdzane są drogą mailową, wobec czego protokół poprzedniego 

zebrania został już zatwierdzony. Nie zgłoszono zastrzeżeń. 

Ad. 2. 

Michał Zimniewicz omówił przesłany wcześniej pocztą elektroniczną projekt nowego Regulaminu 

Zarządu. 

Olech Bestrzyński zaproponował, aby na stronie internetowej WZBS publikować informacje o usługach 

nabywanych przez WZBS, np. usług przewiezienia stołów, usług sędziowskich – w szczególności cenę 

i nazwisko wykonawcy – co zapewniłoby transparentność i ustalanie cen na zasadach rynkowych. 

Michał Zimniewicz zauważył, że przepisy prawa mogą nie pozwalać na publikowanie nazwiska 

zleceniobiorcy, po czym został zobowiązany do zweryfikowania tej informacji. Zarząd nie przychylił się 

do wniosku Olecha Bestrzyńskiego. Michał Zimniewicz zaproponował, żeby opublikować ogólną 

informację, że WZBS poszukuje chętnych do przewozu stołów. Zarząd nie przychylił się do tej 

propozycji. 

Marian Wierszycki i Jan Weber zgłosili potrzebę utworzenia Komisji Finansowej obok innych komisji 

powołanych na poprzednim zebraniu. 



Po dyskusji nad poprawkami zarządzono głosowanie jawne nad przyjęciem Regulaminu Zarządu. 

Oddano 8 głosów za uchwałą, żadnych głosów przeciw i żadnych wstrzymujących. Stwierdzono, że 

uchwała nr 7/2016 została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Marian Wierszycki zaproponował uzupełnienie składów komisji i zarządził głosowanie jawne nad 

przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 8/2016 

ws. uzupełnienia składów komisji WZBS 

Na podstawie § 5 ust. 4 Regulaminu Zarządu uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zarząd powołuje Komisję Finansową w składzie: Jan Weber (przewodniczący), Andrzej Wachowski. 

§ 2. Zarząd powołuje Marcina Woźniaka do Komisji ds. sprzętu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano 8 głosów za uchwałą, żadnych głosów przeciw i żadnych głosów wstrzymujących. Stwierdzono, 

że uchwała została podjęta. 

Ad. 3. 

Olech Bestrzyński zdał relację z przygotowań do Poznań Retro Team Marathon. W ramach 

przygotowań pozostały do domknięcia wyłącznie sprawy logistyczne, m.in. dowóz sprzętu, czy 

zorganizowanie młodzieży do pomocy w przygotowaniu sali. 

Ad. 4. 

Jan Weber przedstawił stan przygotowań do Poznańskiego Kongresu Brydżowego. Poinformował 

o działającym Komitecie Organizacyjnym w składzie: Janusz Kalida, Krzysztof Jassem, Jan Weber, 

Marian Wierszycki. Omówione zostały sprawy: program, miejsca gry, wpisowe, hotele, gastronomia. 

Sędzią głównym został wybrany Maciej Czajkowski. Sędzia główny w porozumieniu z Komisją Prawno-

Regulaminową dopracowują regulaminy. Jan Weber poinformował, że podpisana została umowa na 

wynajem hali w Suchym Lesie zgodnie z przesłanym wcześniej projektem. 

Zauważono, że trzeba zachęcić młodzież, zwłaszcza z Dąbrówki, do udziału w kongresie przez 

atrakcyjne nagrody popularne lub młodzieżowe, także finansowe, oraz zniżki na wpisowe. Kajetan 

Wroński ma zapraszać młodzież z Dąbrówki. Michał Moryson zwrócił uwagę, aby przygotować 

komunikat z „ofertą” dla młodzieży, co może też przyciągnąć uczestników spoza Poznania. 

Informacje dot. kongresu dla uczestników mają być publikowane w przyszłym tygodniu. 

Poruszono temat obowiązków wynikających z organizacji imprez masowej. Zarząd doszedł do wniosku, 

że nie spodziewamy się takiej liczby uczestników, która nakładałaby na WZBS tego typu obowiązki. 

Ad. 5. 

Michał Zimniewicz zapoznał obecnych z nowelizacją ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 20 maja br. 

wchodzi w życie art. 11 ust. 4 tej ustawy, który wymaga, aby w umowach zawieranych pomiędzy 

stowarzyszeniem (a także związkiem sportowym – WZBS) a członkiem jego zarządu stowarzyszenie 

było reprezentowane przez członka Komisji Rewizyjnej. Zauważył także, że wygodną procedurą byłoby, 

gdyby Komisja Rewizyjna upoważniła uchwałą określoną osobę na stałe do zawierania tego typu 

umów. 

Przy tej okazji zauważono, że Komisja Rewizyjna jeszcze się nie ukonstytuowała. 



 

Michał Zimniewicz zapytał Zarząd o stanowisko w sprawie publikowania na stronie internetowej 

informacji o wysokich wynikach zawodników z Wielkopolski na turniejach zagranicznych mniejszej 

rangi niż turnieje mistrzowskie. Zarząd nie widzi potrzeby, aby publikować informacje o tego typu 

osiągnięciach. 

 

Przedyskutowano propozycję innego wykorzystania nagrody za 2. miejsce w finale wojewódzkim 

Mistrzostw Polski Par, niż na delegowanie pary na finał w Warszawie. Zarząd postanowił przeznaczyć 

nagrodę na delegowanie kolejnej pary finału wojewódzkiego. 

 

Michał Zimniewicz poinformował o propozycji Marcina Pędzińskiego, aby zorganizować dział „Gdzie 

grać” na stronie internetowej WZBS, który zawierałby więcej szczegółów niż tego typu dział na stronie 

PAB. Nie zgłoszono zastrzeżeń. 

 

Michał Zimniewicz poinformował o propozycji Marcina Pędzińskiego, aby stworzyć forum internetowe 

przy stronie WZBS. Zarząd nie widzi potrzeby w tworzeniu forum wojewódzkiego. Zauważono, że 

istnieje działające na dużą skalę forum Rady Zawodniczej PZBS. 

 

Michał Zimniewicz poinformował o propozycji uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego przez 

WZBS oraz przedstawił obowiązki i korzyści z tym związane. Marian Wierszycki zauważył, że mało osób 

z Wielkopolski przekazywało dotychczas odpisy 1% podatku na PZBS, z których 75% trafiało do WZBS. 

Były to kwoty rzędu 300-400 zł rocznie. Zarząd zdecydował się poczekać na środki z PIT-ów składanych 

w bieżącym roku i wrócić do tematu w drugiej połowie roku. 

 

Marian Wierszycki zwrócił uwagę na potrzebę znowelizowania regulaminu Mistrzostw Wielkopolski 

Par. Polecono Komisji Prawno-Regulaminowej przygotowanie precyzyjnych regulacji w przyszłym roku. 

 

Piotr Śmieliński zwrócił uwagę na konieczność kontynuowania rozpoczętej kilka lat temu renowacji 

obić stołów z zasłonami. Zobowiązano go do przeprowadzenia rozmów z osobami, które mogłyby takie 

prace wykonać, i zorientowania się w kosztach. 

 

Krzysztof Krause poinformował o kończących się sezonach ligowych i wynikających z tego dodatkowych 

meczach: barażu o II ligę dla wicemistrza III ligi oraz finale Poznańskiej Ligi Okręgowej. Dyskutowano 

na temat miejsc rozegrania tych meczów. Zdecydowano również, że finał ligi okręgowej powinien być 

prowadzony przez sędziego. Zauważono, że koszty organizacji tego finału powinien ponieść PAB. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym zebranie zakończono. 

Sporządził: Michał Zimniewicz 


