
Protokół zebrania Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 19 września 2017 r. 

 

Dnia 19 września 2017 r., o godz. 17:00 w siedzibie Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

(WZBS) odbyło się zebranie Zarządu WZBS. W zebraniu udział wzięło 7 z 8 członków Zarządu: Marian 

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

Zimpel (nieobecny: Michał Zimniewicz). W zebraniu z głosem doradczym uczestniczył również członek 

Komisji Rewizyjnej Kajetan Wroński. 

Przyjęto porządek obrad: 

1. Sprawy finansowe, podział składek zawodniczych 2018 

2. Rozgrywki ligowe 

3. Stan sprzętu WZBS 

4. Memoriał Irka Nowaka 

5. Olimpiada Młodzieży w Wielkopolsce w 2018 r. 

6. Spór z Zachodniopomorskim ZBS o opłaty "za PKL" od turniejów w Międzyzdrojach 

7. Regulamin Mistrzostw Wielkopolski Par na IMP-y 

8. Wolne głosy 

 

Ad. 1. Sprawy finansowe, podział składek zawodniczych 2018 

Zauważono, że ujednolicenie przez PZBS składek zawodniczych bez zmian kwot odprowadzanych do 

PZBS może wygenerować przyrost przychodu WZBS z tytułu składek. Skarbnik Jan Weber przedstawił 

prognozę opartą o aktualną liczebność i strukturę wiekową zawodników.  

Zarząd jednomyślnie podjął uchwałę następującej treści: 

Uchwała nr 9/2017 

w sprawie podziału składek zawodniczych 

Na podstawie §29 pkt 7 statutu Zarząd uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się następujący podział składek zawodniczych (kwoty w zł): 

Kategoria Składka PZBS WZBS PAB/NZBS/TZBS 

Juniorzy do lat 20 40 25 10 5 

Juniorzy 21-25 90 50 25 15 

Normalni 160 100 35 25 

Seniorzy 110 75 20 15 

Nestorzy 60 30 17 13 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje począwszy od składek za rok 2018. 

Skarbnik zgrubnie oszacował kwoty dodatkowego przychodu w WZBS oraz PAB/NZBS/TZBS. 

Przedyskutowano priorytety przeznaczenia dodatkowego przychodu WZBS: 8 „pierniczków” (aktualnie 

WZBS ma 8 szt., a komplet 16 szt. pozwoliłby na obsługę III ligi), kupno kaset licytacyjnych, remont 



4 stołów. W wyniku późniejszej dyskusji ustalono jednak, że te zakupy powinny zostać sfinansowane 

ze środków, które zostaną pozyskane na organizację Olimpiady Młodzieży. 

Ad. 2. Rozgrywki ligowe 

Krzysztof Krause przypomniał warunki zaistniałe na przełomie sezonów: rezygnacja z awansu drużyn 

ligi okręgowej NZBS 2016/2017, decyzja TZBS Kalisz o braku rozgrywek w sezonie 2017/2018, kształt 

nowego sezonu rozgrywek w PAB. Poprosił również sędziów o dużą uwagę na dotrzymanie 

harmonogramu (pauzy w pierwszych meczach zjazdów dla drużyn najbardziej oddalonych 

geograficznie).  

Zatwierdzono treść przedstawionej propozycji Komunikatu Początkowego do rozgrywek III Ligi 

Wielkopolskiej w sezonie 2017/2018. 

Ad. 3. Stan sprzętu WZBS 

Punkt został odłożony ze względu na brak danych. Ważność tematu podnoszą nietracące aktualności 

zapisy protokołu poprzedniego zebrania:  

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. 

Prezes poinformował, że Piotr Śmieliński zobowiązał się do dokonania inwentaryzacji sprzętu 

znajdującego się w dyspozycji WZBS.  

Ad. 4. Memoriał Irka Nowaka 

Prezes przedstawił ustalenia – termin to 2-3 grudnia, a miejsce rozgrywek to Centrum Kongresowo-

Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego. Trwa dopinanie budżetu turnieju. Pozostaje otwarta 

sprawa doboru ekipy sędziowskiej. 

Ad. 5. Olimpiada Młodzieży w Wielkopolsce w 2018 r. 

Prezes przekazał informacje o organizacji Olimpiady Młodzieży w sportach halowych na terenie 

Wielkopolski. Będzie to największa z imprez brydżowych WZBS w 2018 roku. 

Termin i miejsce – 9-13 maja 2018 r., Żerków w pow. Jarocin. 

Poszczególnymi dyscyplinami zajmują się wojewódzkie związki sportowe. Dyscypliną brydża 

sportowego zajmie się wytypowany komitet organizacyjny: Marian Wierszycki (przewodniczący), Jan 

Weber, Jan Sibilski, Jakub Domeracki, Michał Moryson, Kajetan Wroński. 

Urzędowi Marszałkowskiemu zostało przedstawione zapotrzebowanie na sprzęt niezbędny do 

przeprowadzenia zawodów. 

Ad. 6. Spór z Zachodniopomorskim ZBS o opłaty "za PKL" od turniejów w Międzyzdrojach  

Prezes przypomniał historię sprawy – roszczenia ZZBS o opłaty zwane potocznie „za PKL” od turniejów 

w Międzyzdrojach w sytuacji, gdy ZZBS nie wnosi żadnego wkładu organizacyjnego. 



Trwa wyjaśnianie (aktualnie brak odpowiedzi PZBS) przez sekretarza WZBS zapisu komunikatu 

z posiedzenia Zarządu PZBS i podstaw oraz poprawności interpretacji statutu PZBS w „Uchwale nr 

33/2017/2016–2020 – organizacja zawodów” o treści: 

Na podstawie paragrafu 11 punkt 1 statutu PZBS Wojewódzkie Związki Brydża Sportowego są 

przedstawicielami PZBS na terenie danego województwa. Wojewódzkie ZBS są jedynymi takim 

przedstawicielami PZBS i mają prawo organizowania indywidualnych, parowych i drużynowych 

rozgrywek z cyklu o Mistrzostwo Polski do szczebla wojewódzkiego. Regulacje dotyczące zasad 

organizacji na terenie danego województwa zawodów klasyfikowanych przez PZBS należą do 

danego Wojewódzkiego ZBS. 

Treść par. 11.1 statutu PZBS: „WZBS jest przedstawicielem PZBS na obszarze jednego województwa”. 

Organizator turniejów w Międzyzdrojach odwołał się od rozstrzygnięcia PZBS (aktualnie brak 

odpowiedzi PZBS). 

Ad. 7. Regulamin Mistrzostw Wielkopolski Par na IMP-y 

Zarząd zapoznał się z przedstawionymi przez Marcina Woźniaka założeniami zmieniającymi poprzedni 

Regulamin Mistrzostw Wielkopolski na IMP-y. 

Marcin Woźniak zgłosił wniosek o umieszczenie w kalendarzu finału mistrzostw w takim terminie, by 

ze względu na rangę umożliwić przyznanie uczestnikom aPKL-i. 

Ad. 8. Wolne głosy 

a) Michał Zimpel omówił zamiary działań ukierunkowanych na popularyzację brydża wśród 

pracowników i studentów UAM oraz ich rodzin. 

b) Przypomniano niedokończony wątek poprzedniego zebrania dotyczący statutu:  
„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. 

Sporządzili: Krzysztof Krause, Michał Zimniewicz 

 


