
Protokół zebrania Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 14 czerwca 2016 r. 

 

Dnia 14 czerwca 2016 r., o godz. 16:30 w siedzibie Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego (WZBS) 

odbyło się zebranie Zarządu WZBS. W zebraniu wzięło udział 7 z 9 członków Zarządu: Marian 

Wierszycki, Krzysztof Krause, Marcin Pędziński, Jan Weber, Marcin Woźniak, Michał Zimniewicz 

i Michał Zimpel (nieobecni: Michał Moryson, Piotr Śmieliński). W zebraniu wzięli także udział z głosem 

doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej: Jarosław Lubczyński i Kajetan Wroński. 

1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015 

Omówiono sprawozdanie finansowe za rok 2015. Część obecnych zwróciła uwagę na konieczność 

rozszerzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego w przyszłości. Poproszono 

Jarosława Lubczyńskiego o rozmowę w tej sprawie z księgową, a także o wyjaśnienie pozycji „zapasy” 

wykazywanej w bilansie w niezmiennej wysokości. 

W głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę następującej treści: 

Uchwała nr 9/2016 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 

591 ze zm.) w związku z § 27 ust. 1 statutu uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Zarząd zatwierdza sprawozdanie finansowe WZBS za rok 2015 składające się z: 

 bilansu z sumą bilansową w wysokości 69 469,18 zł, 

 rachunku zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1 698,95 zł, 

 informacji dodatkowej. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano 7 głosów za uchwałą, żadnych głosów przeciw i żadnych głosów wstrzymujących. 

Sekretarzowi Michałowi Zimniewiczowi polecono publikację sprawozdania finansowego na stronie 

internetowej. 

2. Podsumowanie finansowe Kongresu Poznańskiego 

Skarbnik Jan Weber przedstawił wykonanie budżetu Kongresu Poznańskiego, a także omówił przebieg 

spraw organizacyjnych. Komisji Rewizyjnej udostępniono zestawienie kosztów poniesionych w związku 

z Kongresem i ustalono, że także wersja elektroniczna zostanie przekazana Komisji i Zarządowi. 

Zobowiązano Skarbnika i Sekretarza do opublikowania wyciągu z wykonania budżetu Kongresu 

z uwzględnieniem w szczególności kwot odprowadzanych do PZBS. 

 

 



3. Podsumowanie ankiet z Kongresu Poznańskiego 

Przedyskutowano podsumowanie ankiet dotyczących organizacji Kongresu Poznańskiego. Po dyskusji 

sformułowano wnioski: 

 Warto organizować wielomecz międzypaństwowy. 

 W razie organizacji turnieju popularnego obok turnieju open udział w kategorii popularnej 

powinien być dobrowolny. 

 Należy organizować turniej teamów obecnej długości. 

 Nie należy organizować turnieju indywidualnego. 

 Należy zwiększyć nagrody w poszczególnych turniejach kosztem nagród za klasyfikację 

długofalową. 

 Można zorganizować kongres młodzieżowy przy okazji kongresu. 

Ustalono termin przyszłorocznego kongresu na 15-18 czerwca 2017 r. i zobowiązano Marcina 

Pędzińskiego do zgłoszenia terminu do PZBS. Zobowiązano Sekretarza do opublikowania wyników 

odpowiedzi na pytania zamknięte z ankiety. 

4. Budżet na rok 2016 – prezentacja, weryfikacja, dotychczasowe wykonanie 

Skarbnik przedstawił obowiązujący budżet na rok 2016 i jego dotychczasowe wykonanie. Zobowiązano 

Skarbnika i Sekretarza do opublikowania wyciągu z przedstawionych materiałów z uwzględnieniem w 

szczególności kwot odprowadzanych do PZBS. 

5. Składki członkowskie 2017 

Marian Wierszycki poinformował, że Rada Związku zaakceptowała składki zawodnicze na rok 2017 

ustalone przez Zarząd Główny PZBS w dotychczasowej wysokości. Zarząd WZBS również postanowił 

o pozostawieniu dotychczasowych odpisów na rzecz WZBS1. Zobowiązano Sekretarza do 

opublikowania komunikatu o składkach na rok 2017 wraz z wyjaśnieniem, jaka część składki jest 

odprowadzana do PZBS. 

6. Rozgrywki ligowe – bieżąca sytuacja, plany, składki drużynowe 

Krzysztof Krause przedstawił informację nt. spadków i awansów z/do III ligi po zakończonym sezonie. 

Zarząd pozostawił w dotychczasowej wysokości opłatę za III ligę (850 zł, z czego 150 zł na rzecz PZBS) 

i opłatę za odwołania od decyzji sędziowskich w III lidze (150 zł). Termin zgłoszeń do ligi na nowy sezon 

wyznaczono na 8 września 2016 r.  

Omówiono propozycje terminów zjazdów III ligi, w szczególności zasadność pokrywania się terminów 

ze zjazdami lig centralnych. Ten temat pozostawiono otwarty do dyskusji w najbliższej przyszłości. 

Zobowiązano Krzysztofa Krausego do przeprowadzanie ankiety wśród kapitanów drużyn III-ligowych 

w sprawie preferencji co do lokalizacji ostatniego zjazdu tej ligi. 

Omówiono przedstawioną wcześniej wersję roboczą kolejnej edycji Biuletynu WZBS. 

7. Współpraca i podział kompetencji pomiędzy WZBS i PAB 

                                                           
1 http://brydz.wlkp.pl/files/legal/uchwala2013-6.pdf  

http://brydz.wlkp.pl/files/legal/uchwala2013-6.pdf


Ustalono, że Zarząd WZBS działa na podstawie zakresu kompetencji, który wyznaczył sobie oraz 

poszczególnym powołanym komisjom. Szczegóły podziału kompetencji z Poznańską Asocjacją 

Brydżową (PAB) zostaną ustalone po tym jak PAB zaproponuje zakres swojego działania. 

8. Współpraca z nowym Zarządem PZBS 

Marcin Pędziński, wybrany do nowo powołanego Zarządu PZBS, przedstawił informację o bieżącej 

działalności Zarządu PZBS, która może mieć wpływ na działalność WZBS. Zobowiązał się także do 

prowadzenia dwukierunkowej wymiany informacji między WZBS a PZBS. 

9. Brydż środowiskowy – seniorzy – informacja bieżąca, pozyskanie środków z Urzędu 

Wojewódzkiego 

Michał Zimpel przedstawił bieżące ustalenia na temat brydża w środowisku seniorskim. Marcin 

Pędziński przedstawił warunki formalne wnioskowania o dotację z Urzędu Wojewódzkiego na 

organizację zawodów dla seniorów, w tym turnieju dla amatorów. 

Michał Zimpel poinformował o pierwszych zajęciach z grupą seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

AWF w Poznaniu oraz o problemie doboru sali na te zajęcia. 

Marcin Pędziński przypomniał o możliwości pozyskiwania materiałów na szkolenia z projektu „Brydż 

60+”. 

10. Brydż środowiskowy – akademicki – informacja bieżąca 

Michał Zimpel przedstawił informację nt. wstępnych rozmów z władzami Uniwersytetu Ekonomicznego 

w sprawie możliwości zorganizowania zajęć brydżowych na tej uczelni. 

11. Brydż młodzieżowy – możliwość organizowania imprez na terenie MTP 

Marcin Pędziński poinformował o trwających rozmowach nt. możliwości zorganizowania we 

współpracy z „Dąbrówką” imprezy młodzieżowej na Międzynarodowych Targach Poznańskich jesienią 

br. Rozmowy z przedstawicielami MTP prowadzi Michał Moryson. 

12. Szkolenie trenerskie i instruktorskie – informacja bieżąca 

Marcin Pędziński poinformował o kursie instruktorskim zaplanowanym przez PZBS na sierpień br. 

w Stasikówce, a także o możliwości zorganizowania szkoleń w Poznaniu we współpracy z AWF-em. Na 

szkolenia w Poznaniu zgłosiło się dotąd kilkanaście osób z Wielkopolski. Po dokonaniu ustaleń 

z Wydziałem Szkolenia PZBS w kwestii dodatkowych uczestników kursu, wykładowców, zasad 

finansowania będą podjęte rozmowy (negocjacje) z AWF-em nt. terminu i kosztów tych szkoleń. 

13. Spartakiada samorządowa – informacja bieżąca 

Poinformowano, że przygotowania trwają i nie są obecnie wymagane działania ze strony WZBS. 

14. Mistrzostwa teamów, mistrzostwa par na impy, Memoriał Irka Nowaka – informacja 

bieżąca 

Marcin Pędziński przedstawił założenia sportowe i bieżące ustalenia organizacyjne w sprawie 

Mistrzostw Wielkopolski Teamów, które mają się odbyć 22-23 października. 

Marcin Woźniak przedstawił założenia Mistrzostw Wielkopolski Par na impy w formule 

korespondencyjnej za pośrednictwem Pajączka. Rozgrywki miałyby trwać w okresie od września do 



czerwca i byłyby zakończone finałem rozgrywanym w jednym miejscu „na żywo”. Omówiono 

potencjalne ośrodki, które mogłyby wziąć udział. 

Prowadzących te działania zobowiązano do ostatecznego ustalenia założeń sportowych 

i sformułowania regulaminów we współpracy z Komisją Prawno-Regulaminową. 

Marcin Pędziński poinformował, że spotka się wkrótce z dotychczasowymi organizatorami Memoriału 

Irka Nowaka, w celu ustalenia podziału zadań przed tegoroczną edycją imprezy. Omówił też wstępne 

ustalenia. 

15. Centrum sportów i gier umysłowych – informacja bieżąca 

Marcin Pędziński przedstawił informację o trwających intensywnie poszukiwaniach lokalizacji, w której 

można by zorganizować Centrum sportów i gier umysłowych. Centrum byłoby własnością prywatną. 

16. Odpowiedź na postulaty Komisji Rewizyjnej 

Michał Zimniewicz omówił projekt odpowiedzi na postulaty Komisji Rewizyjnej wyrażone w protokole 

z zebrania Komisji z dnia 27 kwietnia br. Omówiono w szczególności kwestie finansowe. Ustalono 

z obecnymi przedstawicielami Komisji Rewizyjnej, że Skarbnik będzie przygotowywał zestawienia 

wydatków za okresy półroczne, a w razie potrzeby także na żądanie Komisji. Skarbnik przekazał Komisji 

zestawienia za okres od stycznia 2016 r. Zobowiązano Skarbnika do przekazania wersji elektronicznej 

zestawienia Zarządowi. Zobowiązano Sekretarza do zredagowania ostatecznej odpowiedzi dla Komisji 

Rewizyjnej. 

17. Wolne głosy 

17.1 Podstrona „Gdzie grać” na stronie internetowej 

Marcin Pędziński przedstawił pomysł prezentowania na stronie internetowej wykazu ośrodków 

w Wielkopolsce, w których można wziąć udział we wszelkiego rodzaju cyklicznych rozgrywkach 

brydżowych. Michał Zimniewicz przygotował część techniczną, a Marcin Pędziński będzie 

odpowiedzialny za uzupełnianie i aktualizację publikowanych informacji. Michał Zimniewicz zauważył, 

że w takim wykazie należy też publikować informacje o nadanych przez WZBS rangach poszczególnych 

turniejów, które służą naliczaniu PKLi. 

17.2 Umowa z COS Wałcz 

Marian Wierszycki poinformował o zawieranej przez WZBS umowie z Centralnym Osrodkiem Sportu 

w Wałczu, w którym mają się odbywać rozgrywki II ligi w nadchodzącym sezonie. Umowa jest 

zawierana na zlecenie PZBS, który jest organizatorem II ligi. 

17.3 Postępowanie dyscyplinarne 

Michał Zimniewicz poinformował o wynikach postepowania dyscyplinarnego dotyczącego sprawy 

z Nadnoteckiego Związku Brydża sportowego i o werdyktach orzeczonych przez Wydział Dyscypliny 

PZBS. Zwrócono uwagę na niejasności w dokumentacji przekazanej przez PZBS. 

17.4 Zmiana regulaminu zarządu  

Michał Zimniewicz zaproponował zmianę § 4 ust. 1 Regulaminu Zarządu z „Zebrania Zarządu zwołuje 

Prezes lub Wiceprezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zarządu” na „… na 

wniosek co najmniej połowy liczby członków Zarządu”. Marian Wierszycki zauważył, że § 28 statutu 

mówi, że zebrania zwołuje Prezes lub Wiceprezes. Sprawę pozostawiono bez dalszego biegu. 



17.5 Ewentualna rezygnacja członka Zarządu 

Krzysztof Krause uprzedził, że rozważa możliwość rezygnacji z członkostwa w Zarządzie WZBS; przełom 

sezonów ma być okazją do podjęcia decyzji. Ewentualna rezygnacja nie będzie skutkować dla pracy 

Zarządu w zakresie jego dotychczasowej odpowiedzialności. Członkowie Zarządu wyrazili uznanie dla 

działań Krzysztofa w Zarządzie oraz nadzieję, że do rezygnacji nie dojdzie. 

 

Wyznaczono termin kolejnego zebrania Zarządu na 20 września 2016 r. 

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym zebranie zakończono. 

Sporządził: Michał Zimniewicz 

 


