
Protokół zebrania Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 27 czerwca 2017 r. 

 

Dnia 27 czerwca 2017 r., o godz. 17:00 w siedzibie Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego (WZBS) 

odbyło się zebranie Zarządu WZBS. W zebraniu udział wzięło 6 z 8 członków Zarządu: Marian 

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

(nieobecni: Michał Moryson, Michał Zimpel). 

Przyjęto porządek obrad: 

1. Podsumowanie merytoryczne i finansowe Kongresu 

2. Budżet 2017 - dotychczasowe wykonanie 

3. Relacja z Rady Związku i składki członkowskie 2018 

4. Rozgrywki ligowe - podsumowanie oraz plany: opłaty, schemat, sprawy organizacyjne 

5. Relacja z Walnego Zgromadzenia PZBS 

6. Nowy Regulamin Dyscyplinarny - powołanie Sądu Koleżeńskiego WZBS 

7. Regulamin Mistrzostw Wielkopolski na IMP-y 

8. Brydż środowiskowy - seniorzy, studenci - bieżąca informacja  

9. Rezygnacja Piotra Śmielińskiego z Zarządu 

10. Wolne głosy 

 

Ad. 1. Podsumowanie merytoryczne i finansowe Kongresu 

Skarbnik Jan Weber przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne z organizacji tegorocznego 

Kongresu. Suma wpływów i wydatków z tytułu kongresu zamyka się w kwocie ok. 80 tys. zł. 

Dyskutowano, czy z finansowego punktu widzenia korzystne jest organizowanie meczu 

międzynarodowego, co powoduje wyższe koszty organizacji, ale pozwala uzyskiwać też wyższe dotacje. 

Nie rozstrzygnięto tej kwestii ostatecznie. 

Zwrócono również uwagę na bardzo niską frekwencję lokalnych zawodników w turniejach 

czwartkowych i piątkowych. Po dyskusji wypracowano wniosek, że w przyszłych latach należałoby tych 

graczy jakoś zachęcić do udziału lub rozważyć skrócenie kongresu. 

Ad. 2. Budżet 2017 - dotychczasowe wykonanie 

Skarbnik przedstawił bieżące wykonanie budżetu całorocznego 2017 i omówił szczegółowo 

poszczególne kategorie wpływów i wydatków. 

Omówiono również sprawę zakończenia umowy najmu garażu, w którym przechowywany był dotąd 

sprzęt WZBS. Obecnie sprzęt jest przechowywany w tymczasowej lokalizacji i trwają poszukiwania 

nowego miejsca.  

Michał Zimniewicz przedstawił wnioski z rozmów z księgową na temat konieczności inwentaryzacji 

oraz weryfikacji niektórych pozycji ostatniego rocznego sprawozdania finansowego. 

Ad. 3. Relacja z Rady Związku i składki członkowskie 2018 



Prezes Marian Wierszycki, będący jednocześnie Przewodniczącym Rady Związku PZBS, zdał relację 

z posiedzenia Rady z dnia 9 czerwca 2017 r. Prezes w szczególności omówił koncepcję Zarządu PZBS 

o jednolitych w całej Polsce składkach członkowskich od 2018 r. i przedstawił propozycje wysokości 

składek. Składki w Wielkopolsce mają być w większości podniesione, aby zrównać się ze składkami 

innych, „droższych” województw. Odpis na rzecz PZBS pozostałby bez zmian. 

Prezes omówił również poruszany na Radzie Związku problem, dokąd odprowadzane powinny być 

opłaty turniejowe za imprezy lokalne, gdy WZBS organizuje zawody poza granicą swojego 

województwa. 

Ad. 4. Rozgrywki ligowe – podsumowanie oraz plany: opłaty, schemat, sprawy organizacyjne 

Krzysztof Krause przedstawił kilka propozycji zmian zasad rozgrywania III ligi, które następnie poddano 

dyskusji. Ostatecznie przyjęto, że w meczach play-off wprowadzone zostanie carry-over zależne od 

wyniku VP, ustalone dla danego meczu jako 40% różnicy uzyskanych VP dwóch zainteresowanych 

drużyn (wynik VP po 20 meczach, chyba że mecz rozgrywają drużyny z różnych grup fazy grupowej – 

wtedy według VP po 15 meczach). Do doprecyzowania pozostaną zasady spadku i awansu pomiędzy III 

ligą i ligami okręgowymi, ze względu na deklarację TZBS Kalisz, że kaliska liga okręgowa nie odbędzie 

się w nadchodzącym sezonie. 

Przyjęto propozycje terminów wszystkich zjazdów III ligi w nowym sezonie i zobowiązano Jana Webera 

do weryfikacji dostępności terminów w miejscu rozgrywek. 

Ad. 5. Relacja z Walnego Zgromadzenia PZBS 

Michał Zimniewicz przedstawił relację z Walnego Zgromadzenia Delegatów PZBS z 10 czerwca 2017 r. 

Wielkopolskę reprezentowało 5 z 7 delegatów. Zgromadzenie wysłuchało i zatwierdziło sprawozdania 

za 2016 r., przyjęło nowy Regulamin Dyscyplinarny oraz nadało godności Członków Honorowych PZBS. 

Ad. 6. Nowy Regulamin Dyscyplinarny – powołanie Sądu Koleżeńskiego WZBS 

Michał Zimniewicz zwrócił uwagę na potrzebę powołania Sądu Koleżeńskiego WZBS, ze względu na 

wchodzący w życie 1 lipca nowy Regulamin Dyscyplinarny PZBS. Po dyskusji zarządzono głosowanie 

jawne nad przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 6/2017 

w sprawie powołania Sądu Koleżeńskiego WZBS 

Na podstawie § 25 ust. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS z dnia 10 czerwca 2017 r. oraz § 5 ust. 4 

Regulaminu Zarządu uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zarząd powołuje Sąd Koleżeński WZBS w składzie: 

 Michał Zimniewicz – przewodniczący, 

 Krzysztof Krause, 

 Piotr Busse, 

 Marek Wojciechowski. 

§ 2. Wydział Gier i Dyscypliny w dotychczasowym składzie staje się Wydziałem Gier. Przyjmuje się, że 

gdziekolwiek w regulaminach WZBS Wydziałowi Gier i Dyscypliny przyznane zostały kompetencje 

niezwiązane ze sprawami dyscyplinarnymi, przysługują one dalej Wydziałowi Gier. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. 



Uchwałę przyjęto 5 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących. 

Ad. 7. Regulamin Mistrzostw na IMP-y 

Marcin Woźniak przedstawił problem z zasadami rozgrywania finału Mistrzostw Wielkopolski Par na 

IMP-y. Organizatorzy turniejów eliminacyjnych i część zawodników była informowana przez 

koordynatora rozgrywek o innych zasadach klasyfikacji w finale niż zapisano, w wyniku błędu, 

w regulaminie cyklu. Po dyskusji poddano pod głosowanie uchwałę następującej treści: 

Uchwała nr 7/2017 

w sprawie zmiany regulaminu Otwartych Mistrzostw Wielkopolski Par na IMP-y 

W związku z przedstawianiem organizatorom i zawodnikom innych zasad klasyfikacji w finale cyklu, na 

podstawie § 6 ust. 5 w zw. z § 5 ust. 9 Regulaminu Zarządu uchwala się, co następuje: 

§ 1. W regulaminie Otwartych Mistrzostw Wielkopolski Par na IMP-y, w § 4 ust. 1 skreśla się drugi punkt 

wypunktowania, a więc w efekcie na wynik końcowej klasyfikacji złożą się wynik finału oraz premia dla 

czołowych zawodników klasyfikacji długofalowej. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę przyjęto 5 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym. 

Ad. 8. Brydż środowiskowy – seniorzy, studenci – bieżąca informacja  

Marcin Woźniak zdał relację z prowadzonych wraz Michałem Zimplem szkoleń dla grup seniorów 

w Poznaniu i okolicy. Powstały grupy w Swarzędzu, Suchym Lesie oraz na os. Polan. 

Od października planowane są konkretne działania na uczelniach wyższych w celu zachęcenia 

studentów do brydża. 

Ad. 9. Rezygnacja Piotra Śmielińskiego z Zarządu 

Prezes omówił rezygnację Piotra Śmielińskiego z Zarządu z powodów osobistych. Jednocześnie 

zwrócono uwagę, że Piotr wyraził dalszą możliwość pracy na rzecz WZBS, na miarę swoich możliwości. 

Zarząd dziękuje Piotrowi za dotychczasowy wysiłek i skuteczną pracę w roli, od której istotnie zależy 

powodzenie zawodów, a także za wyrażoną gotowość dalszej współpracy. 

Z braku kandydatur do uzupełnienia składu Zarządu przyjęto, że na razie dalsza praca będzie 

kontynuowana w składzie 8-osobowym. 

Poddano pod głosowanie uchwałę następującej treści: 

Uchwała nr 8/2017 

w sprawie zmiany składu Komisji Sprzętu 

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

§ 1. Zarząd powołuje Komisję Sprzętu w następującym składzie: 

 Marcin Woźniak – przewodniczący, 

 Piotr Śmieliński, 

 Michał Zimpel. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uchwałę przyjęto 6 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących. 

Ad. 10. Wolne głosy 

W ramach wolnych głosów zwrócono uwagę na konieczność dostosowania statutów WZBS-ów do 

nowego statutu PZBS. Michał Zimniewicz zobowiązał się do przesłania członkom Zarządu wytycznych 

PZBS w tej sprawie, które Prezes PZBS przedstawił Radzie Związku. Przyjęto, że Komisja Prawno-

Regulaminowa mogłaby rozpocząć prace koncepcyjne nad statutem WZBS. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym zebranie zakończono. 

Sporządził: Michał Zimniewicz 

 


