
PROTOKÓŁ nr 1 

z posiedzenia Zarządu 

Poznańskiej Asocjacji Brydżowej 

 

Data i miejsce posiedzenia: 

Porządek obrad: 

29.05.2012, siedziba PAB: Poznań, al. Reymonta 35/7 

- ukonstytuowanie się Zarządu 

- terminy przyszłych zebrań Zarządu 

- dyskusja i wolne wnioski 

 

1. W zebraniu wzięli udział członkowie Zarządu PAB: Marian Wierszycki, Roman Kujawski, Krzysztof 

Krause, Maria Nowicka, Andrzej Wachowski, Jan Weber i Michał Zimniewicz, co dało podstawę 

stwierdzenia zdolności do podejmowania uchwał. W zebraniu wziął udział także członek Komisji 

Rewizyjnej – Piotr Śmieliński. 

2. Prezes zgłosił kandydatury: Krzysztofa Krause do pełnienia funkcji Wiceprezesa, Andrzeja 

Wachowskiego – Skarbnika oraz Michała Zimniewicza – Sekretarza. Kandydatury poddano 

głosowaniu i przyjęto 6 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym się. Ukonstytuował się tym 

samym Zarząd PAB w składzie: 

- Marian Wierszycki – Prezes 
- Krzysztof Krause – Wiceprezes 
- Andrzej Wachowski – Skarbnik 
- Michał Zimniewicz – Sekretarz 
- Roman Kujawski – członek Zarządu 
- Maria Nowicka – członek Zarządu 
- Jan Weber – członek Zarządu 

3. Następnie podjęto dyskusję na temat zmian w Statucie uchwalonych przez Walne Zebranie. Zmiany 

zostały już naniesione, a nowy Statut opublikowany na stronie internetowej PAB. Sekretarz Michał 

Zimniewicz został zobowiązany przez Zarząd do zgłoszenia nowego Statutu do Urzędu Miasta (PAB 

podlega ewidencji stowarzyszeń sportowych prowadzonej przez UM Poznania). 

4. Prezes zaproponował, aby formalne zebrania odbywały się średnio co pół roku, a szczególnie 

wtedy, gdy jest ku temu ważna potrzeba – np. start nowego sezonu ligowego. Pomiędzy zebraniami 

spotykać się będzie i obradować (praktycznie co tydzień) Prezydium Zarządu (tj. Prezes, Wiceprezes, 

Skarbnik oraz Sekretarz), natomiast cały Zarząd będzie w stałym kontakcie drogą mailową. Tą drogą 

w razie potrzeby będą także przegłosowywane uchwały Zarządu (na podstawie §23 ust. 4 nowego 

Statutu). 

5. Andrzej Wachowski przedstawił temat dofinansowania przez PAB poznańskich turniejów 

okręgowych rozgrywanych w CSK IOR. Temat był już poruszany na Walnym Zebraniu i delegaci 



wypowiedzieli się pozytywnie na temat dalszego dofinansowania przez PAB lokalu na te turnieje. 

Nowy Zarząd również przychylił się do tego rozwiązania. 

6. Prezes Marian Wierszycki poruszył temat brydża akademickiego w Poznaniu i zasugerował, aby od 

września zajęła się tym tematem Maria Nowicka, działająca w strukturach poznańskiego AZS. 

Działania miałyby polegać na zgromadzeniu zainteresowanych grup studentów i przeprowadzenie 

dla nich szkoleń, m.in. przez trenera Józefa Sobolewskiego. 

7. Piotr Śmieliński wystąpił z prośbą o udostępnianie Komisji Rewizyjnej sprawozdań finansowych oraz 

ewidencji majątku PAB. Zarząd zobowiązał Skarbnika Andrzeja Wachowskiego do udostępniania 

tego typu dokumentów na prośbę Komisji. 

8. Wobec wyczerpania porządku obrad na tym posiedzenie zakończono. 

 

Sekretarz: 

(–) Michał Zimniewicz 

Prezes: 

(–) Marian Wierszycki 

 

 


