
Protokół zebrania Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 28 marca 2017 r. 

 

Dnia 28 marca 2017 r., o godz. 17:00 w siedzibie Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego (WZBS) 

odbyło się zebranie Zarządu WZBS. W zebraniu wzięło udział 8 z 9 członków Zarządu: Marian 

Wierszycki, Krzysztof Krause, Roman Kujawski, Michał Moryson, Jan Weber, Marcin Woźniak, Michał 

Zimniewicz i Michał Zimpel (nieobecny: Piotr Śmieliński). 

Przyjęto porządek obrad: 

1. Eliminacje do Mistrzostw Wielkopolski Par Open 

2. Kongres Poznański 2017 

3. Rozgrywki ligowe – informacja bieżąca 

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 

5. Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej 

6. Zmiana lokalizacji siedziby WZBS 

7. Oferta do PZBS na organizację Kongresu Poznańskiego 2018 

8. Umowa WZBS z Auto Watin 

9. Kodeks Dobrych Praktyk 

10. Wolne głosy 

 

Ad. 1. Eliminacje do Mistrzostw Wielkopolski Par Open 

Prezes poinformował o przeprowadzeniu eliminacji do Mistrzostw Wielkopolski Par Open we 

wszystkich okręgach oraz o problemie miejsc ex-aequo na turnieju w Pile. Michał Zimniewicz zauważył, 

że powinien mieć zastosowanie regulamin danych turniejów lokalnych w zakresie rozstrzygania miejsc 

dzielonych. Nie zgłoszono zastrzeżeń dla takiego rozwiązania. 

 

Ad. 2. Kongres Poznański 2017 

Prezes poinformował, że w skład komitetu organizacyjnego Kongresu wejdą: Janusz Kalida, Jan Weber 

oraz Marian Wierszycki. Skarbnik Jan Weber poinformował o uzyskanych już kwotach dofinansowań 

ze środków publicznych. Trwają dalsze rozmowy ze sponsorami. Po wyklarowaniu się listy sponsorów 

zostanie opracowany budżet imprezy. 

Poinformowano, że jest już zorganizowany catering, sala w Suchym Lesie (omówiono treść umowy) 

oraz hotel Gaja, w którym odbędzie się mecz międzypaństwowy. 

Prezes poinformował, że Maciej Czajkowski został wybrany sędzią głównym tegorocznego Kongresu. 

Zobowiązano Michała Zimniewicza do upewnienia się, czy nie będzie braków kadrowych w ekipie 

sędziowskiej, w szczególności w związku z równolegle rozgrywaną przy kongresie imprezą 

młodzieżową. 

Omówiono formułę Kongresu, która ma pozostać bardzo zbliżoną do zeszłorocznej. 

W tym miejscu na zebranie dołączył Kajetan Wroński, członek Komisji Rewizyjnej. 



Ad. 3. Rozgrywki ligowe – informacja bieżąca 

Krzysztof Krause poinformował, że żadna drużyna nie spadła z II ligi, a także że wicemistrz III ligi 

zrezygnował z prawa udziału w barażu o II ligę, wobec czego nie zachodzi potrzeba przenoszenia do ligi 

okręgowej większej liczby drużyn III-ligowych niż minimalna zakładana. 

W tym sezonie TZBS Kalisz ponownie nie zorganizował rozgrywek. Zdecydowano, aby przed 

rozpoczęciem nowego sezonu uzyskać deklarację władz TZBS nt. rozgrywek w kolejnym sezonie, aby 

było wiadomo, czy jest potrzeba rezerwowania miejsca awansowego do III ligi dla zwycięzcy 

tamtejszych rozgrywek. 

Krzysztof Krause poinformował, że zawodnicy pozytywnie oceniają obowiązujący system rozgrywek 

w III lidze w porównaniu z systemem nowo wprowadzonym w ligach centralnych. Wobec tego 

w kolejnym sezonie system rozgrywek III ligi pozostanie bez zmian. 

Omówiono problem miejsca rozgrywek w III lidze – Gądki czy ewentualnie Skorzęcin – co 

podsumowano informacją, że zdecydowana większość kapitanów drużyn III ligowych opowiada się za 

Gądkami. 

Zwrócono uwagę na problem z terminami zjazdów grupy B Poznańskiej Ligi Okręgowej (PLO). Wstępnie 

wyznaczono finał PLO (obu grup) na 13 maja w IOR w Poznaniu. Finał ma się odbyć pod nadzorem 

sędziego i na powielanych rozdaniach. 

 

Ad. 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 

Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2016 r. Zauważono, że dotychczas pozostaje 

niewyjaśniona pozycja zapasów w bilansie. Zauważono również, że strata finansowa wynika głównie 

z nieplanowanego wcześniej wydatku – nowej maszyny do powielania zakupionej jesienią we 

współpracy z PZBS. Następnie zarządzono głosowanie nad uchwałą następującej treści 

Uchwała nr 2/2017 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z § 27 ust. 1 

statutu uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zarząd zatwierdza sprawozdanie finansowe WZBS za rok 2016 składające się z: 

 bilansu z sumą bilansową w wysokości 61 744,20 zł, 

 rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 7 805,98 zł, 

 informacji dodatkowej. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę przyjęto 8 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących. 

Zobowiązano Skarbnika do złożenia sprawozdania do urzędu skarbowego. 

 

Ad. 5. Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej 

Na zebranie dołączył Jan Sibilski i omówił założenia regulaminowe MPMS. Oczekujemy udziału 70-90 

par. Mistrzostwa trwałyby od obiadu w czwartek do soboty. 



Jan Sibilski jest w trakcie organizowania noclegów dla przyjezdnej młodzieży. Posiłki dla młodzieży są 

już zapewnione. Jan Sibilski wystąpi o dotację na organizację z PZBS oraz zorganizuje puchary dla 

zwycięzców. 

Ustalono, że za zbieranie zgłoszeń oraz opłat od uczestników odpowiedzialny jest klub Dąbrówka. 

Krótko po tym punkcie porządku obrad zebranie opuścił Jan Sibilski. 

 

Ad. 6. Zmiana lokalizacji siedziby WZBS 

Prezes poinformował, że jeszcze przez ok. 1-2 lata Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe (WSS) oraz 

związki sportowe, w tym WZBS, będą zajmować bieżącą lokalizację. WSS ma zabezpieczoną nową, 

większą przestrzeń biurową na Starołęce. 

 

Ad. 7. Oferta do PZBS na organizację Kongresu Poznańskiego 2018 

Michał Zimniewicz przedstawił zasady organizowanego przez PZBS konkursu ofert na organizacje 

mityngów ogólnopolskich w sezonie 2017/18. Po dyskusji zdecydowano, że WZBS złoży ofertę na 

organizację Kongresu Poznańskiego w terminie 30.05-03.06.2018, składając zobowiązania do 

dofinansowań na minimalnym wymaganym poziomie, oraz turnieju „korespondencyjnego” cyklu GPP 

Par w terminie 11.03.2018 w Gnieźnie bez zobowiązań finansowych. 

Zobowiązano Michała Zimniewicza i Jana Webera to przygotowania i złożenia oferty do PZBS do końca 

tygodnia. 

 

Ad. 8. Umowa WZBS z Auto Watin 

Prezes przedstawił warunki umowy podpisywanej z salonem samochodowym Auto Watin. 

Upoważniono Prezesa i Sekretarza do podpisania umowy. 

 

Ad. 9. Kodeks Dobrych Praktyk 

Do Zarządu wpłynął wniosek o wystąpienie przez WZBS do Zarządu PZBS o opracowanie dokumentu 

pn. „Kodeks Dobrych Praktyk”. Do wniosku przedłożono projekt takiego dokumentu. Wniosek został 

przedyskutowany. Zarząd zdecydował o nienadawaniu biegu sprawie. Zauważono, że podobne zapisy 

istnieją w prawie brydżowym oraz innych regulaminach PZBS, a także że wnioskodawca może złożyć 

swoją propozycję bezpośrednio do PZBS. 

 

Ad. 10. Wolne głosy 

1) Sprawy dyscyplinarne –Prezes zaapelował do sędziów, żeby kierować poważniejsze naruszenia 

dyscypliny na drogę dyscyplinarną. 

2) Finał Mistrzostw Wielkopolski par na IMP-y – zobowiązano Marcina Woźniaka do pilnego 

ustalenia terminu i miejsca gry. Zwrócono uwagę na możliwą potrzebę zmiany lokalizacji finału. 

3) Zarządzono głosowanie nad przyjęciem uchwały następującej treści: 



Uchwała nr 3/2017 

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Organizacji Imprez 

 

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

§ 1. Zarząd powołuje Romana Kujawskiego na przewodniczącego Komisji Organizacji Imprez. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została przyjęta 8 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących. 

 

4) Michał Zimniewicz poinformował o zwołaniu przez PZBS Walnego Zgromadzenia Delegatów na 

10 czerwca oraz przedstawił listę delegatów z WZBS. 

5) Ustalono termin kolejnego zebrania Zarządu na 27 czerwca 2017 r. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym zebranie zakończono. 

Sporządził: Michał Zimniewicz 

 


