
Protokół zebrania Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 13 grudnia 2016 r. 

 

Dnia 13 grudnia 2016 r., o godz. 17:00 w siedzibie Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego (WZBS) 

odbyło się zebranie Zarządu WZBS. W zebraniu wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu: Marian 

Wierszycki, Krzysztof Krause, Michał Moryson, Piotr Śmieliński, Jan Weber, Marcin Woźniak, Michał 

Zimniewicz i Michał Zimpel. 

Przyjęto porządek obrad: 

1. Sprawy finansowe – wykonanie budżetu całorocznego 2016, podsumowanie GPW, 

podsumowanie Memoriału Irka Nowaka, budżet na rok 2017 

2. Rozgrywki ligowe 

3. Rangi turniejów cyklicznych 

4. Kalendarz imprez 2017 

5. Wakat w składzie Zarządu i skład osobowy Komisji Organizacji Imprez 

6. Sprawy sprzętu, regulamin korzystania z nowej maszyny 

7. Zmiany w regulaminie GPW 

8. Założenia eliminacji wojewódzkich Mistrzostw Polski Par Open 

9. Cele i strategie działania WZBS 

10. Wolne głosy 

 

Ad. 1. Sprawy finansowe 

Skarbnik Jan Weber omówił wykonanie budżetu całorocznego 2016, a także budżetów cyklu GPW, 

Mistrzostw Wielkopolski Teamów oraz Memoriału Irka Nowaka z 2016 r. Budżet całoroczny 2016 

zakładał przychody i rozchody w kwocie 36,5 tys. zł, a jego wykonanie zakończyło się przychodami w 

kwocie 37,5 tys. zł i rozchodami w kwocie 38,0 tys. zł. 

Skarbnik przedstawił plan finansowy na rok 2017, który poddano pod głosowanie jawne i przyjęto 

7 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym: 

Uchwała nr 10/2016 

w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2017 

Na podstawie § 29 ust. 5 statutu uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zarząd przyjmuje budżet WZBS na rok 2017 zakładający przychody w kwocie 35,5 tys. zł i rozchody 

w kwocie 35,5 tys. zł. Budżet nie obejmuje cyklu GPW, imprez ogólnopolskich oraz dotacji państwowych 

rozliczanych oddzielnym trybem. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 

Ad. 2. Rozgrywki ligowe 

Krzysztof Krause poinformował, że rozgrywki III ligi, po początkowych perturbacjach związanych ze 

spowodowaną zdarzeniami losowymi dezorganizacją jednej z drużyn, powróciły do rytmu. Omówiono 



rozstrzygnięcia podjęte przez WGiD, a Zarząd przyjął do wiadomości, że wszystkie zaległe mecze zostały 

rozegrane. 

Krzysztof Krause poinformował również, że rozgrywki ligowe w PAB i NZBS Piła wystartowały i toczą 

się bez problemów, natomiast TZBS Kalisz nie zorganizował jak dotąd rozgrywek. Zwrócono uwagę, że 

prowadzenie zjazdów grupy B Poznańskiej Ligi Okręgowej przez sędziego mogłoby poprawić dyscyplinę 

uczestniczących, zwłaszcza młodzieżowych, drużyn. 

Następnie Prezes zaproponował i zarządził głosowanie jawne nad uchwałą następującej treści: 

Uchwała nr 11/2016 

w sprawie składu Wydziału Gier i Dyscypliny 

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

§ 1. Zarząd powołuje Wydział Gier i Dyscypliny w składzie: 

 Krzysztof Krause – przewodniczący, 

 Piotr Busse, 

 Marian Wierszycki, 

 Michał Zimniewicz. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę przyjęto 6 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 3. Rangi turniejów cyklicznych 

Krzysztof Krause zapoznał zebranych z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi rang turniejów, ze 

statystykami dotyczącymi wielkopolskich turniejów lokalnych oraz proponowanymi zasadami 

w zakresie metodyki i kryteriów ustalania przez WGiD rang należnych poszczególnym turniejom. Nie 

zgłoszono zastrzeżeń do proponowanych zasad. 

 

Ad. 4. Kalendarz imprez 2017 

Zobowiązano Michała Zimniewicza do zgłoszenia do PZBS chęci organizacji turniejów Grand Prix Polski 

Par i Teamów podczas tegorocznego Kongresu Poznańskiego. 

Zwrócono uwagę na organizację Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej przy okazji Kongresu. 

Zdecydowano, że za organizację musi odpowiadać Komisja Młodzieżowa we współpracy z klubem 

„Dąbrówka”. 

Zdecydowano, że w 2017 r. nie będą kontynuowane Mistrzostwa Wielkopolski Teamów w takiej 

formule, w jakiej przeprowadzono te zawody jesienią 2016 r. 

 

Ad. 5. Wakat w składzie Zarządu i skład osobowy Komisji Organizacji Imprez 

Omówiono kandydatury na miejsce w Zarządzie zwolnione po rezygnacji Marcina Pędzińskiego. 

Zobowiązano Prezesa do przeprowadzenia dalszych rozmów i przedstawienia Zarządowi wniosków 

i propozycji. 



Zauważono, że nowo wybrany członek Zarządu będzie musiał najprawdopodobniej zająć miejsce 

przewodniczącego Komisji Organizacji Imprez, którą to funkcję pełnił dotychczas Marcin Pędziński. 

 

Ad. 6. Sprawy sprzętu, regulamin korzystania z nowej maszyny 

Prezes zasygnalizował problem braku zasad wykorzystania sprzętu będącego we władaniu WZBS. Piotr 

Śmieliński zwrócił uwagę na obowiązującą uchwałę nr 7/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie 

opłat za wynajem sprzętu brydżowego, która generuje WZBS-owi roczny przychód w wysokości kilkuset 

złotych, przeznaczany na koszty eksploatacji sprzętu. Odstąpiono od tworzenia dodatkowych regulacji 

w tym zakresie. 

Piotr Śmieliński odpowiedział na pytania obecnych dotyczące aktualnego rozlokowania sprzętu WZBS 

w ośrodkach. Wskazał również jak są przypisane maszyny do powielania i zestawy kart do 

poszczególnych kotłów ligowych odbywających się w Wielkopolsce (I, II i III liga). Zwrócono uwagę na 

zużycie kart wykorzystywanych podczas rozgrywek I ligi w Skorzęcinie, w efekcie czego Prezes 

zobowiązał się do przeprowadzenia rozmów z PZBS w celu pozyskania nowych kart lub pokrycia 

kosztów ich wymiany. 

 

Ad. 7. Zmiany w regulaminie GPW 

Omówiono potrzebę nowelizacji regulaminu cyklu Grand Prix Wielkopolski przed rozpoczęciem 

nowego sezonu. Zdecydowano o zmniejszeniu liczby par finałowych do 12 i o likwidacji „odcięcia” 

słabszych par po pierwszej z dwóch sesji. Ustalono, że w finale należy zwiększyć nagrody za dalsze 

miejsce kosztem nagród głównych oraz zwiększyć liczbę nagród przyznawanych parom za wynik 

poszczególnych sesji finału. 

Zobowiązano Komisję Prawno-Regulaminową do nowelizacji regulaminu w uzgodnionym zakresie. 

 

Ad. 8. Założenia eliminacji wojewódzkich Mistrzostw Polski Par Open 

Omówiono założenia eliminacji wojewódzkich do Mistrzostw Polski Par Open zaproponowane przez 

Komisję Prawno-Regulaminową. Uzgodniono zmiany niektórych założeń i zobowiązano Michała 

Zimniewicza do opublikowania tego projektu w formie „konsultacji społecznych”. Zaplanowano 

opracowanie regulaminu po przeprowadzeniu konsultacji i przyjęcie go ostatecznie w lutym. 

 

Ad. 9. Cele i strategie działania WZBS 

Omówiono projekty tego dokumentu opracowane przez Michała Zimniewicza i Michała Zimpla. 

Zdecydowano o połączenie obu dokumentów i zobowiązano Michała Zimniewicza do poprowadzenia 

dalszych prac nad dokumentem do końca roku. 

 

Ad. 12. Wolne głosy 

Prezes zgłosił wniosek do Komisji Sędziowskiej o nadanie Piotrowi Soleckiemu tytułu sędziego 

okręgowego. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej Michał Zimniewicz zobowiązał się do konsultacji 

wniosku w ramach Komisji. 



 

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym zebranie zakończono. 

Sporządził: Michał Zimniewicz 

 


