
Poznań, dnia 15 czerwca 2016 r. 

 

Odpowiedź Zarządu Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego  

na postulaty Komisji Rewizyjnej 

 

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi Zarządu WZBS na postulaty i pytania Komisji Rewizyjnej wyrażone 

w protokole z dnia 27 kwietnia br., przekazane Zarządowi 25 maja br. 

Ad. 1. 

Wgląd w regulaminy turniejów prowadzonych przez WZBS 

Wszystkie regulaminy zawodów organizowanych przez WZBS, a także inne sprawy regulowane przez 

Zarząd WZBS, są zawsze publikowane na stronie internetowej WZBS. Np. 

‒ Regulamin GPW: http://brydz.wlkp.pl/files/2016/gpw_staly_2016.pdf 

http://brydz.wlkp.pl/files/2016/gpw2016.pdf  

‒ Poznański Kongres Brydżowy: http://kongres.brydz.wlkp.pl/pdf/regulamin-kongres.pdf 

http://kongres.brydz.wlkp.pl/pdf/regulamin-teamy.pdf 

http://kongres.brydz.wlkp.pl/pdf/regulamin-pdf.pdf  

‒ Rozgrywki ligowe: http://brydz.wlkp.pl/files/2015/KP_3liga_2015.pdf 

http://brydz.wlkp.pl/files/2013/reg_dmop.pdf  

‒ Mistrzostwa Wielkopolski Par Open: http://brydz.wlkp.pl/files/2016/regulamin-mwpo-2.pdf  

Ponadto – rejestr uchwał Zarządu WZBS: http://brydz.wlkp.pl/uchwaly  

Opracowanie nowego regulaminu Mistrzostw Wielkopolski Par 

Zarząd poruszył problem tego regulaminu na swoim zebraniu w dniu 19 kwietnia br. (protokół: 

http://brydz.wlkp.pl/files/2016/2016-04-19-protokol-zebrania-zarzadu.pdf). Zdecydowano wtedy, że 

nowe regulacje zostaną przygotowane w przyszłym roku, przed kolejną edycją Mistrzostw. Komisja 

Prawno-Regulaminowa może w nadchodzących miesiącach przedstawić Komisji Rewizyjnej wstępne 

założenia zmian regulaminu. 

Ad. 2. Udział w Zarządzie WZBS przedstawicieli podmiotów zrzeszonych w WZBS 

Postulat wymaga zastanowienia i przedyskutowania, a przede wszystkim zmiany będzie wymagał 

statutu WZBS. Gdy Komisja Prawno-Regulaminowa rozpocznie prace nad projektem zmian statutu, 

prawdopodobnie po wejściu w życie nowo uchwalonego statutu PZBS, to przeprowadzi konsultacje 

w celu rozważenia różnych możliwych kierunków zmian. 

Ad. 3. Sporządzanie kwartalnych zestawień wydatków 

Podczas zebrania Zarządu w dniu 14 czerwca br. ustalono z obecnymi przedstawicielami Komisji 

Rewizyjnej, że Skarbnik będzie przygotowywał zestawienia za okresy półroczne, a w razie potrzeby 

także na żądanie Komisji. Podczas zebrania przekazano członkom Komisji Rewizyjnej zestawienia za 

okres od stycznia 2016 r. 
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Ad. 4. Wybór sędziów imprez organizowanych przez WZBS 

Na wstępie należy zaznaczyć, że nowy Zarząd nie miał jeszcze okazji wybierać obsady sędziowskiej 

żadnej imprezy, więc opis dotyczy procedur stosowanych w poprzedniej kadencji. WZBS organizuje 

bezpośrednio niewiele imprez w ciągu roku: Kongres Poznański, III ligę, Finał Grand Prix Wielkopolski 

czy Mistrzostwa Wielkopolski Par, a więc stosunkowo rzadko staje przed problemem wyboru sędziów. 

W przypadku Kongresu Poznańskiego Komitet Organizacyjny od lat stosuje zasadę bezpośredniego 

powoływania wyłącznie sędziego głównego, któremu zleca się zorganizowanie całej ekipy sędziowskiej 

i powielającej, z zastrzeżeniem, aby dobierał w miarę możliwości sędziów z Wielkopolski. Sędzia główny 

otrzymuje pulę pieniędzy, którą rozdziela na wynagrodzenia poszczególnych sędziów oraz pozostałe 

koszty „okołosędziowskie”, jak przewóz sprzętu, ustawienie sali czy zatrudnienie młodzieży do pomocy 

podczas turnieju. Sędziego głównego wybiera Komitet Organizacyjny, przeprowadzając rozmowy 

z sędziami z czołówki rejestru sędziów PZBS1. 

W przypadku pozostałych wymienionych imprez, tj. III liga, Finał GPW czy Mistrzostwa Wielkopolski, 

Zarząd zleca najczęściej wybór ekipy sędziowskiej Wielkopolskiej Komisji Sędziowskiej. Z racji tego, że 

są to imprezy cykliczne, to wynagrodzenie sędziów nie jest ustalane na nowo z roku na rok, ale 

utrzymuje się w przybliżeniu na tym samym poziomie w kolejnych edycjach danej imprezy. W związku 

z tym Komisja Sędziowska, chcąc zapewnić najwyższą jakość usług sędziowskich, proponuje 

przeprowadzenie zawodów kolejnym sędziom z czołówki rejestru sędziów WZBS2. Nie zdarza się, aby 

osoby decyzyjne powoływały samych siebie do prowadzenia zawodów. Ze względu na niską liczbę 

sędziów chętnych do prowadzenia zawodów nie często zdarza się, żeby Komisja miała do dokonania 

rzeczywisty wybór sędziego spośród kilku kandydatur. Ewentualne rozmowy nt. ustalenia wysokości 

wynagrodzenia prowadzi w imieniu WZBS Prezes. 

Ponadto, zgodnie z regulaminem Grand Prix Wielkopolski oraz Regulaminem Zarządu3, sędziów 

prowadzących turnieje cyklu GPW wybiera organizator danego turnieju, ale musi uzyskać akceptację 

Wielkopolskiej Komisji Sędziowskiej dla wybranej ekipy sędziowskiej. Takie zasady zostały 

wprowadzone ok. 4 lata temu po krytycznych opiniach uczestników o obsłudze sędziowskiej niektórych 

turniejów cyklu i wpływających postulatach do Zarządu o zapewnienie odpowiedniej jakości usług 

sędziowskich. Od początku zeszłej kadencji aż do teraz Komisja Sędziowska ani razu nie skorzystała 

z uprawnienia niezatwierdzenia wybranej przez organizatora ekipy sędziowskiej. 

Wszystkie wybory sędziów oraz zatwierdzenia sędziów wybranych przez organizatorów turniejów GPW 

pozostają w zgodzie z Regulaminem Sędziowskim PZBS4, który wyznacza minimalne uprawnienia 

sędziów niezbędne do prowadzenia danego rodzaju zawodów. 

Ad. 6. Struktura opłat za ligi prowadzone przez WZBS 

WZBS prowadzi rozgrywki III ligi. Struktura opłat została ustalona uchwałą z dnia 18 czerwca 2013 r., 

która nadal obowiązuje5. Opłata startowa wynosi 850 zł, z czego 150 zł jest przekazywane do PZBS, 

a 700 zł stanowi przychód WZBS. 

Poza tym WZBS nadzoruje rozgrywki lig okręgowych prowadzonych w okręgach (obecnie w Pile 

i w Poznaniu), za które nie pobiera żadnych opłat. 

                                                           
1 http://www.pzbs.pl/kategorie  
2 http://brydz.wlkp.pl/sedziowie  
3 http://brydz.wlkp.pl/files/legal/2016-04-19_regulamin_zarzadu.pdf 
4 http://www.pzbs.pl/regulaminy-stale/389-regulamin-sedziowski-pzbs  
5 http://brydz.wlkp.pl/files/legal/uchwala2013-7.pdf 
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Ad. 8. Dokumentacja finansowa turniejów prowadzonych przez WZBS 

Komisja Rewizyjna ma możliwość zapoznania się z całą dokumentacją za pośrednictwem Skarbnika. Na 

zebraniu Zarządu w dniu 14 czerwca br. przedstawicielom Komisji Rewizyjnej został przekazany wykaz 

kosztów poniesionych w związku z organizacją tegorocznego Kongresu Poznańskiego. 

Ad. 9. Sporządzenie planu działalności na obecną kadencję 

Pod tym pojęciem Zarząd rozumie uchwałę WZD w sprawie opracowania celów i strategii działania 

WZBS. Zgodnie z przyjętym w dniu 19 kwietnia br. Regulaminem Zarządu6 Zarząd wyznaczył sobie za 

cel, aby do końca roku opracować taki dokument, a później w razie potrzeby co roku go aktualizować. 

Zostały również wyznaczone osoby odpowiedzialne. 

 

W imieniu Zarządu odpowiedź sformułował: 

Michał Zimniewicz – sekretarz 

 

                                                           
6 http://brydz.wlkp.pl/files/legal/2016-04-19_regulamin_zarzadu.pdf 

http://brydz.wlkp.pl/files/legal/2016-04-19_regulamin_zarzadu.pdf

