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1. W Walnym Zebraniu Delegatów wzięło udział 25 delegatów, zgodnie z listą obecności – załącznik 

nr 1 do niniejszego protokołu, reprezentujących drużyny PAB. 

2. Otwarcia Zebrania dokonał Prezes Zarządu PAB – Marian Wierszycki, zgłaszając kandydaturę 

Romana Kujawskiego na Przewodniczącego Zebrania. W głosowaniu jawnym delegaci przyjęli tę 

kandydaturę 24 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym. Następnie Prezes 

zaproponował kandydaturę Michała Zimniewicza na sekretarza Zebrania. Walne Zebranie 

przyjęło tę kandydaturę 24 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym. 

3. Następnie głos zabrał Przewodniczący Zebrania Roman Kujawski i przedstawił zgromadzonym 

proponowany porządek obrad. Walne Zebranie przyjęło porządek obrad jednogłośnie. 

4. Przystąpiono do wyboru niezbędnych komisji. Do każdej komisji zgłoszono po 3 kandydatów: 

a. Komisja mandatowa: Paweł Łuczak, Ewa Mielcarzewicz, Piotr Śmieliński 

b. Komisja skrutacyjna: Mirosław Derengowski, Janusz Kopras, Andrzej Pietrkiewicz 



c. Komisja uchwał i wniosków: Piotr Śmieliński, Andrzej Wachowski, Michał Zimniewicz 

Kandydatury poddano głosowaniu i przyjęto jednogłośnie. 

 

5. Następnie głos zabrał Prezes ustępującego Zarządu Marian Wierszycki i zapoznał zebranych 

z działalnością PAB w latach 2008-2012. Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

6. Po sprawozdaniu Zarządu głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jerzy Roszak. W swoim 

sprawozdaniu Komisja Rewizyjna omówiła sprawy prowadzenia księgowości i finansów 

stowarzyszenia, organizacji i utrzymania turniejów poniedziałkowych, rozgrywek ligowych, 

wspierania brydża młodzieżowego. Komisja Rewizyjna zasugerowała jednolite numerowanie 

dokumentów rachunkowych oraz udział członków KR w posiedzeniach Zarządu w przyszłej 

kadencji. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zakończył swoją przemowę wnioskiem do Walnego Zebrania 

o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

7. Przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniami. Głos zabrał Skarbnik PAB, Andrzej Wachowski, 

i wyjaśnił delegatom sprawy związane ze stanem finansowym stowarzyszenia. Poruszony został 

temat wysokiego stanu gotówki (z powodu będących w trakcie rozliczeń zawodów 

współorganizowanych przez PAB) oraz problem lokalowy turniejów poniedziałkowych 

odbywających się w CSK IOR. 

8. Głos zabierali także kolejno: Krzysztof Krause (sprawozdanie dot. Wydziału Gier i Dyscypliny, 

a więc przede wszystkim rozgrywek ligowych i spraw dyscyplinarnych), Ewa Mielcarzewicz 

(temat nieprawidłowości w składach grających w meczach w rozgrywkach ligowych PAB), 

Mirosław Derengowski (kwestie związane z ligą popularną), Roman Kujawski (organizacja lokali 

na turnieje i opłat za nie). 

9. Po zakończeniu dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrała przewodnicząca Komisji Mandatowej 

oświadczając, że Walne Zgromadzenie Delegatów jest prawomocne i zdolne do podejmowania 

uchwał (w II terminie; Statut PAB, par. 20 ust. 3) – patrz. zał. nr 1 do niniejszego protokołu. 

10. Wobec zdolności Zebrania do podejmowania uchwał Przewodniczący poddał pod głosowanie 

wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W głosowaniu 

jawnym wniosek został przyjęty (Uchwała Walnego Zebrania nr 1; zał. nr 4 do niniejszego 

protokołu) 20 głosami „za”, przy 5 głosach wstrzymujących. Sprzeciwów nie zgłoszono. 

11. Głos zabrał Michał Zimniewicz i przedstawił zebranym propozycje zmian w Statucie PAB. 

W dyskusji brało udział wielu delegatów. Omówiono i przegłosowano kolejno wymienione 

poniżej poprawki. Wszystkie poprawki przyjęto i wprowadzono w postaci Uchwał Walnego 

Zebrania (uchwały nr 2-13, stanowiące załączniki nr 5-16 do niniejszego protokołu). 

a. §11 ust. 2 i 3 – wykreślić obydwa w całości i zastąpić nowym ust. 2 o treści: „Członkiem 

zwyczajnym jest każdy zawodnik z opłaconą składką i zarejestrowany w drużynie PAB 

w centralnej bazie zawodników Polskiego Związku Brydża Sportowego.”; 



b. §16 – wykreślić fragment „i przyjęciu przez Zarząd PAB”; 

c. §20 ust. 4 – wykreślić w całości; 

d. §20 ust. 5 – zmienić fragment „zawiadomić pisemnie” na „zawiadomić drogą pisemną 

lub elektroniczną”; 

e. §22 pkt. 2 – wykreślić fragment „tajnych”; 

f. §22 pkt. 8 – wykreślić w całości; 

g. §22 pkt. 10 – wykreślić w całości; 

h. §23 ust. 3 – wykreślić w całości; 

i. §23 ust. 4 – dopisać na końcu: „lub drogą korespondencyjną”; 

j. §32 – wykreślić fragment „oświadczeń woli”; 

k. §37 – wykreślić w całości; 

l. w treści całego Statutu poprawić błędy językowe zastępując słowo „ilość” słowem 

„liczba”. 

12. Następnie Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad trybem przeprowadzenia 

wyborów (głosowania jawne czy tajne). Walne Zebranie przyjęło tryb głosowań jawnych 

18 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 1 wstrzymującym (Uchwała nr 14; załącznik nr 17 do 

niniejszego protokołu). 

13. Przystąpiono do wyborów Prezesa Zarządu. Józef Sobolewski zgłosił kandydaturę Mariana 

Wierszyckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych kandydatur 

przeprowadzono głosowanie. Walne Zebranie wybrało Prezesem Zarządu Mariana 

Wierszyckiego 18 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym. 

14. Następnym punktem był wybór członków Zarządu. Zgłoszono następujące kandydatury: Roman 

Kujawski, Krzysztof Krause, Ewa Mielcarzewicz, Maria Nowicka, Andrzej Pietrkiewicz, Józef 

Sobolewski, Andrzej Wachowski, Jan Weber, Michał Zimniewicz. Wszyscy kandydaci wyrazili 

zgodę na kandydowanie. Na wniosek Prezesa ustalono (18 głosami „za”, przy 3 wstrzymujących), 

że nowy Zarząd będzie 7-osobowy (w tym Prezes). Delegaci postanowili głosować pisemnie. Po 

oddaniu głosów Przewodniczący Zebrania zarządził 5-minutową przerwę, w celu podliczenia 

głosów przez Komisję Skrutacyjną. 

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Mirosław Derengowski, zapoznał delegatów 

z wynikami wyborów. Na poszczególnych kandydatów oddano następujące liczby głosów: 

Roman Kujawski – 13, Krzysztof Krause – 21, Ewa Mielcarzewicz – 8, Maria Nowicka – 15, 

Andrzej Pietrkiewicz – 6, Józef Sobolewski – 10, Andrzej Wachowski – 15, Jan Weber – 12, 

Michał Zimniewicz – 20. W związku z 6 wolnymi miejscami w skład Zarządu zostali tym samym 

powołani: Roman Kujawski, Krzysztof Krause, Maria Nowicka, Andrzej Wachowski, Jan Weber, 

Michał Zimniewicz. 



15. Przewodniczący Zebrania zarządził zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej. 

Zgłoszono następujące osoby: Mirosław Derengowski, Piotr Śmieliński, Michał Zimpel. Kandydaci 

wyrazili zgodę na kandydowanie. W związku z 3 miejscami w Komisji Rewizyjnej delegaci 

postanowili głosować „blokiem” (razem na całą listę kandydatów). Walne Zebranie przyjęło 

skład nowej Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym 18 głosami „za”, przy 3 głosach 

wstrzymujących. 

16. W toku dalszej dyskusji Marek Szukała poruszył temat coraz częstszych ostatnio rezygnacji przez 

zawodników z turniejów w czasie ich trwania, głównie ze względu na słaby wynik. Omówiony 

został przypadek z ostatnich Mistrzostw Wielkopolski Par Open, gdzie pary wycofały się 

z turnieju w połowie turnieju. Marek Szukała zwrócił się z wnioskiem, aby delegaci PAB na Walne 

Zebrania Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego oraz Polskiego Związku Brydża 

Sportowego podjęły ten temat i zastanowili się nad rozwiązaniem problemu. Walne Zebranie 

jednogłośnie przyjęło ten wniosek. 

17. Ostatnim punktem obrad był wybór delegatów PAB na Walne Zebranie Wielkopolskiego Związku 

Brydża Sportowego. Wobec otrzymania przez PAB 30 mandatów sekretarz Zebrania, Michał 

Zimniewicz, zaproponował aby 25 mandatów przekazać wszystkim obecnym na niniejszym 

Walnym Zebraniu, natomiast pozostałe 5 mandatów przekazać do dyspozycji nowemu 

Zarządowi. Wniosek przyjęto jednogłośnie (Uchwała nr 15; załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu). 

18. Obrady zakończył nowo wybrany Prezes, Marian Wierszycki, dziękując zebranym za okazane 

zaufanie. 

19. Wobec wyczerpania porządku obrad na tym Walne Zebranie Delegatów zakończono. 

 

Sekretarz Zebrania 

(–) Michał Zimniewicz 

Przewodniczący Zebrania 

(–) Roman Kujawski 

 

  



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROTOKOŁU 

WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ (PAB) 

  



  



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROTOKOŁU 

WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ (PAB) 

 

Sprawozdanie merytoryczne 
z działalności 

Poznańskiej Asocjacji Brydżowej 
w kadencji 2008-2012 

Stan organizacyjny i prawny 
Poznańska Asocjacja Brydżowa (w skrócie PAB) jest stowarzyszeniem kultury fizycznej działającym w oparciu o 

Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawę o kulturze fizycznej, założonym w 2002 roku. PAB ma osobowość 

prawną, działa na terenie Wielkopolski i ma siedzibę w Poznaniu. 

Władze PAB 
Władzami PAB, poza Walnym Zgromadzeniem, jest Zarząd i Komisja Rewizyjna, wybierane na okres 4 lat. W 

mijającej kadencji skład Zarządu stanowili: 

- Marian Wierszycki – Prezes, 
- Józef Sobolewski – Wiceprezes, 
- Andrzej Wachowski – Skarbnik, 
- Michał Zimniewicz – Sekretarz, 
- Krzysztof Krause – Przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny, 
- Ewa Mielcarzewicz – członek Zarządu, 
- Henryk Michalak – członek Zarządu, 
- Jan Weber – członek Zarządu. 

Zarząd w pełnym składzie zbierał się na posiedzeniach mniej więcej raz w roku; pomiędzy posiedzeniami sprawy 

bieżące były konsultowane korespondencyjnie, drogą elektroniczną (w ten sposób były podejmowane również 

niektóre oficjalne uchwały wymagające szybkiej decyzji). Prezydium Zarządu spotykało się w siedzibie 

stowarzyszenia praktycznie co tydzień. Przedstawiciele Zarządu przyjmowali interesantów w siedzibie PAB w 

każdy wtorek, a przez pewien czas również w piątki. 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili: 

- Jerzy Roszak – przewodniczący, 
- Andrzej Pietrkiewicz, 
- Tadeusz Harasymczuk. 

Członkowie 
Członkami zwyczajnymi PAB są zawodnicy zrzeszeni w drużynach ligowych wszystkich szczebli z wielu 

wielkopolskich miast nie tylko tych dużych, jak Poznań czy Leszno lub Gniezno, ale i dużo mniejszych Szamotuł, 

Nowego Tomyśla, Skoków, Trzemeszna i innych. 

W poszczególnych latach kadencji 2008-2012 stan liczebny członków PAB kształtował się następująco: 

 w roku 2008: 428 zawodników zrzeszonych w 53 drużynach; 



 w roku 2009: 399 zawodników zrzeszonych w 46 drużynach; 

 w roku 2010: 387 zawodników zrzeszonych w 40 drużynach; 

 w roku 2011: 471 zawodników zrzeszonych w 48 drużynach; 

 w roku 2012: 476 zawodników zrzeszonych w 48 drużynach. 

Na aktualną liczbę członków PAB składa się 72 zawodniczek i 404 zawodników. Warto podkreślić, że niemalże 

czwarta część (113 osób) to zawodnicy do 25 lat! 

Działania realizowane przez PAB 

Rozgrywki ligowe 
PAB organizuje corocznie rozgrywki ligowe (w ramach Drużynowych Mistrzostw Polski) na szczeblu IV i V ligi 

(tzw. liga okręgowa oraz liga popularna) na terenie Poznania oraz Gniezna (w tym ostatnim tylko do sezonu 

2009/2010). W rozgrywkach tych szczebli bierze corocznie udział kilkanaście drużyn w lidze okręgowej (obecnie 

w dwóch grupach poznańskich) oraz ok. 7-8 w lidze popularnej.  

Turnieje lokalne 
PAB czuwa także nad przeprowadzaniem cotygodniowych turniejów lokalnych na terenie Poznania oraz 

Gniezna. W Poznaniu turnieje cotygodniowe odbywają się od poniedziałku do czwartku oraz często w piątki (o 

ile nie pokrywają się z terminami ligowymi) i soboty. Nad przebiegiem turniejów czuwają poznańscy sędziowie, 

a przede wszystkim (w kolejności alfabetycznej): Ryszard Białkiewicz, Piotr Śmieliński, Andrzej Wachowski, 

Andrzej Waligórski, Stefan Żuberek. W Gnieźnie turnieje poniedziałkowe prowadzi Włodzimierz Ratajczak. 

Turnieje ogólnopolskie i regionalne 
Przy współpracy PAB z Wielkopolskim Związkiem Brydża Sportowego organizuje się od wielu lat na terenie 

Poznania turnieje i mityngi o zasięgu ogólnopolskim. Należy tutaj wymienić Memoriał Irka Nowaka oraz, przede 

wszystkim, Poznański Kongres Brydżowy, który przez wszystkie lata upływającej kadencji zdobywał najwyższe w 

Polsce oceny od finalistów cyklu Grand Prix Polski Par, a pod względem frekwencji ustępował tylko niektórym 

(nie wszystkim!) kongresom letnim. Frekwencja głównych turniejów Poznańskiego Kongresu Brydżowego 

wahała się w ostatnich latach od 200 do 300 par, natomiast Memoriału Irka Nowaka od 90 do 150 par. 

PAB był także corocznie organizatorem 1-2 turniejów cyklu Grand Prix Wielkopolski, które cieszyły się wysoką 

frekwencją. 

Brydż wśród młodzieży 
Na terenie Poznania i we współpracy z PAB działa jeden z największych i najlepszych (co potwierdzają wyniki 

współzawodnictwa młodzieży) uczniowski klub sportowy – UKBS Dąbrówka Poznań – prowadzony przez 

zawodników i szkoleniowców pod kierownictwem Jana Sibilskiego. Wśród naprawdę długiej listy osób 

działających na rzecz klubu nie można pominąć Karola Króla, Hanki Moryson, Marii Nowickiej, Marcina 

Pędzińskiego, Andrzeja Pietrkiewicza i Andrzeja Witkowskiego. Klub na chwilę obecną zrzesza 115 zawodników, 

w tym ponad setkę młodzieży. „Dąbrówka” organizuje cotygodniowe zajęcia szkoleniowe dla młodzieży oraz 

obozy letnie i zimowe. Czołowi zawodnicy „Dąbrówki” (przede wszystkim Paweł Jassem i Piotr Tuczyński) 

zdobywają laury na Mistrzostwach Świata i Europy Juniorów, ale także na zawodach krajowych, również 

w kategoriach „niejuniorskich” (Danuta Kazmucha), a sam klub wiedzie prym w wielu krajowych klasyfikacjach 

klubów i województw. 

Poza Poznaniem młodzież szkoli się także w Szamotułach w UKB Kleks prowadzonym przez Jana Grygiera. 

Zawodnicy „Kleksa” wraz z zawodnikami „Dąbrówki” reprezentują województwo na najważniejszych zawodach 

młodzieżowych w Polsce. 



O przychylności PAB dla młodzieży świadczy nie tylko statystyka, ale też organizowane na terenie i przez 

działaczy PAB tak ważne rozgrywki młodzieżowe, jak np.: 

 Mistrzostwa PZBS Młodzików co roku (z jednoroczną przerwą) w Szamotułach (organizowane 
przez Jana Grygiera i UKB Kleks Szamotuły); 

 Mistrzostwa Polski Juniorów 19-20 i 21-25 w 2010 roku w Poznaniu (organizowane przez 
„Dąbrówkę”); 

 Festiwale teamów o „Basztę Halszki” w Szamotułach (organizowane przez J. Grygiera); 

 eliminacje strefowe do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików w 2011 roku („Dąbrówka”); 

 Turniej 180-lecia VII LO im. Dąbrówki – turniej otwarty i z ogólnopolską obsadą. 

Szkolenia 
W upływającej kadencji w PAB odbyło się wiele szkoleń zawodniczych prowadzonych przez trenera Józefa 

Sobolewskiego. W roku 2009 utworzył on wraz z Janem Sibilskim przy „Dąbrówce” drużynę ligową złożoną z 

samych dziewcząt, pod nazwą „Dąbrówka Ladies”, dla których trener prowadził specjalne, cotygodniowe 

zajęcia. Drużyna istnieje do dziś i uczestniczy w rozgrywkach ligi okręgowej. 

Miały miejsce także kursy brydżowe dla dorosłych prowadzone przez kol. Sobolewskiego. Odbywały się w 

Poznaniu: w klubie brydżowym na os. Chrobrego, kilkakrotnie w DK Kopernik oraz w Gospodzie Bamberskiej. 

Poza szkoleniami zawodniczymi w Poznaniu odbył się także kurs sędziowski przeprowadzony w 2011 roku przez 

Pawła Perza i Michała Zimniewicza. Kurs zakończył się nadaniem tytułów sędziowskich pięciu uczestnikom. 

Gry i dyscyplina 

Gry 
Rozgrywki drużynowe w WZBS i PAB były organizowane wg wytycznych przyjętych w 2007 roku. Jednym z 

najważniejszych kryteriów organizacji jest postulowana wówczas minimalizacja liczby i odległości przejazdów 

na mecze. 

Wobec stosunkowo dużej w porównaniu do innych województw liczby drużyn jesteśmy zwolennikami 

organizowania kilku szczebli rozgrywek. Ma to przynajmniej jedną podstawową zaletę w przypadku rozgrywek 

drużynowych – zwiększa liczbę meczów o stawkę (awans, spadek). 

Sezon 2010/2011 był szczególny ze względu na reorganizację rozgrywek centralnych.  

W 2010 roku pożegnaliśmy Gnieźnieńską Ligę Okręgową. W sezonie 2009/2010 zawieszone były rozgrywki 

Poznańskiej Ligi Popularnej.  

Do PAB powróciły w sezonie 2010/2011 z „wirtualnej emigracji” w lidze okręgowej w Kaliszu drużyny Dąbrówki.  

Dzięki możliwościom tego klubu zaistniała możliwość organizowania meczów ligi okręgowej w systemie zjazdów 

– jest to obecnie ciekawa opcja dla drużyn, którym nie odpowiadają piątkowe terminy. W ostatnim sezonie z 

możliwości zagrania w lidze „Dąbrówkowej” skorzystały dwie drużyny. 

Dodać należy, że system zjazdów praktycznie redukuje manipulacje w podawaniu składów grających w meczach 

– to kolejna jego zaleta (oprócz kilku wolnych popołudni piątkowych, gdy również przejazdy są trudniejsze, niż 

w sobotę rano). 

Jak dotąd, nie możemy zmienić w PAB zwyczajowych terminów piątkowych – co potwierdziły odpowiedzi 

drużyn PAB na kolejne (2007, 2010) ankiety.  



Zastosowanie techniki stało się w rozgrywkach tak oczywiste, jak w turniejach.  

Od sezonu 2009/10 w PAB i WZBS zagościł (nie pierwszy i nie ostatni) pomysł Michała Zimniewicza – system 

Internetowego Zarządzania Ligą. Wiemy, jak łatwo przyzwyczajamy się do wygody i chyba już nawet nie 

wszyscy przypominają sobie przekazywanie dokumentacji papierowej.  

Internet – to też (oprócz „długofalówki” GPW i stron sędziowskich) kącik „Historia” na stronie WZBS oraz „Fair 

Play” wdrożony od 2008 roku (doczekał się wzmianki w miesięczniku „Brydż”). 

Dyscyplina 
Sprawy z tego zakresu wymagają zaangażowania wielu osób; w naszym wspólnym interesie leży, by było ich jak 

najmniej. Na ten aspekt składa ją się dwie części: 

- interpretowanie i rozstrzyganie sytuacji tego wymagających (żaden regulamin ani kodeks nie jest w stanie 
wyprzedzić życia);  

- przypadki odwołań od decyzji sędziów lub złego zachowania. 

W „Fair Play” od 2008 roku mieliśmy 12 opublikowanych zapisów. Większość dotyczyła postawy przy stoliku; 

nie wszystkie zgłoszenia były związane tylko z naszymi zawodnikami (np. były z udziałem zawodników z innego 

województwa).  

Podkreślić należy zgłoszenia postaw pozytywnych. Inne, kłopotliwe są często dostrzegane przez naszą 

społeczność, lecz nierozstrzygalne formalnie (nie ma na to dość dobrych podstaw), np. przypadki niedyspozycji 

zawodników.  

Finanse oraz majątek PAB 

Przychody 
Główne wpływy na konto PAB pochodzą ze składek członkowskich. Znaczna ich suma wpłacana jest na rzecz 

PZBS i WZBS, pozostała kwota jest zwiększona o opłaty startowe drużyn w lidze okręgowej i popularnej. 

 2009 2010 2011 2012 

składki ogółem 42.950 41.165 46.695 46.895 

w tym do PZBS 26.040 24.760 32.665 32.680 

pozostaje w PAB (łącznie ze 

startowym drużyn LO i LP) 
9.930 8510 12.620 12.335 

Drugim zasadniczym wpływem jest wpisowe do głównego turnieju organizowanego przez PAB, czyli 

poniedziałkowego turnieju w CSK IOR. Uzyskane z tego tytułu kwoty są w całości przeznaczone na pokrycie 

kosztów organizowania tych turniejów, głównie na opłatę wynajmu sali. 

Trzecim źródłem wpływów są dotacje, sponsoring czy usługi marketingowe, głównie stanowiące wsparcie 

drużyn należących do PAB, którym z tych funduszy pokrywamy koszty uczestnictwa w DMP. Zwykle 10% „sumy 

transferowej” pozostaje w PAB, ale w częstych przypadkach rezygnujemy i z tego. 

Wydatki  
Do zasadniczych wydatków należą:  

 koszty organizacji (współorganizacji) turniejów (IOR, Memoriał A. Karwickiego), 

 sprzęt i nowe techniki obliczania turniejów i prowadzenia rozgrywek drużynowych, 



 delegacje na szkolenia (sędziów, obozy młodzieżowe, kurs dla początkujących), 

 delegacje sportowe, 

 stałe koszty administracyjne (telefon, Internet, prowadzenie księgowości, podatki). 

 

Stan finansów 

Stan na 31 grudnia 2008 2009 2010 2011 

konto bankowe 10.122,68 8.994,05 12.706,24 16.657,87 

kasa 1.549,70 1.240,28 602,73 218,31 

RAZEM (łącznie z fund. 

statut. 5.000 zł) 
11.672,38 10.234,33 13.308,97 16.876,18 

Na dzień 30.04.2012 stan konta wynosi 15.680,72, a kasy przejściowo wysoki (2.656,45), bo w trakcie płacenia 

znajdują się wcześniejsze zobowiązania (opłata do ZG za KMP i koszty współorganizacji I Mistrzostw Polski 

Ciepłowników i Energetyków – pokrywane z wcześniejszych wpłat sponsorów i uczestników). 

Majątek PAB 
PAB takowego nie posiada. Używany sprzęt (karty, kasety licytacyjne, pudełka rozdaniowe oraz „pierniczki”) 

zaliczany jest (księgowo) do inwentarza. Sprzęt w większości jest wspólny z WZBS i wspólnie eksploatowany. 

 

Opracowali:  

Krzysztof Krause 

Andrzej Wachowski 

Michał Zimniewicz  

 

  



ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PROTOKOŁU 

WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ (PAB) 

 

  



ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PROTOKOŁU 

WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ (PAB) 

 

UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

 

Walne Zebranie Delegatów PAB uchwala niniejszym udzielić absolutorium za kadencję 

2008-2012 ustępującemu Zarządowi, w składzie: Marian Wierszycki (Prezes), Krzysztof Krause, 

Henryk Michalak, Ewa Mielcarzewicz, Józef Sobolewski, Andrzej Wachowski, Jan Weber, Michał 

Zimniewicz. Uchwałę przyjęto 20 głosami „za”, przy 5 głosach wstrzymujących, sprzeciwów nie 

zgłoszono. 

 

  



ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PROTOKOŁU 

WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ (PAB) 

 

UCHWAŁA NR 2 WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

 

Walne Zebranie Delegatów PAB uchwala niniejszym zmianę w Statucie PAB w §11 ust. 2 i 3 – 

wykreślić obydwa w całości i zastąpić nowym ust. 2 o treści: „Członkiem zwyczajnym jest każdy 

zawodnik z opłaconą składką i zarejestrowany w drużynie PAB w centralnej bazie zawodników 

Polskiego Związku Brydża Sportowego”. Uchwałę przyjęto 24 głosami „za”, przy 1 głosie 

wstrzymującym, sprzeciwów nie zgłoszono. 

  



ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PROTOKOŁU 

WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ (PAB) 

 

UCHWAŁA NR 3 WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

 

Walne Zebranie Delegatów PAB uchwala niniejszym zmianę w Statucie PAB w §16 – wykreślić 

fragment „i przyjęciu przez Zarząd PAB”. Uchwałę przyjęto 24 głosami „za”, przy 1 głosie 

wstrzymującym, sprzeciwów nie zgłoszono. 

  



ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PROTOKOŁU 

WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ (PAB) 

 

UCHWAŁA NR 4 WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

 

Walne Zebranie Delegatów PAB uchwala niniejszym zmianę w Statucie PAB w §20 ust. 4 – 

wykreślić w całości. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 25 głosami „za”. 

  



ZAŁĄCZNIK NR 8 DO PROTOKOŁU 

WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ (PAB) 

 

UCHWAŁA NR 5 WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

 

Walne Zebranie Delegatów PAB uchwala niniejszym zmianę w Statucie PAB w §20 ust. 5 – 

zmienić fragment „zawiadomić pisemnie” na „zawiadomić drogą pisemną lub elektroniczną”. 

Uchwałę przyjęto 24 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”. 

  



ZAŁĄCZNIK NR 9 DO PROTOKOŁU 

WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ (PAB) 

 

UCHWAŁA NR 6 WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

 

Walne Zebranie Delegatów PAB uchwala niniejszym zmianę w Statucie PAB w §22 pkt. 2 – 

wykreślić fragment „tajnych”. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 25 głosami „za”. 

  



ZAŁĄCZNIK NR 10 DO PROTOKOŁU 

WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ (PAB) 

 

UCHWAŁA NR 7 WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

 

Walne Zebranie Delegatów PAB uchwala niniejszym zmianę w Statucie PAB w §22 pkt. 8 – 

wykreślić w całości. Uchwałę przyjęto 15 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”. 

  



ZAŁĄCZNIK NR 11 DO PROTOKOŁU 

WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ (PAB) 

 

UCHWAŁA NR 8 WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

 

Walne Zebranie Delegatów PAB uchwala niniejszym zmianę w Statucie PAB w §22 pkt. 10 – 

wykreślić w całości. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 25 głosami „za”. 

  



ZAŁĄCZNIK NR 12 DO PROTOKOŁU 

WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ (PAB) 

 

UCHWAŁA NR 9 WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

 

Walne Zebranie Delegatów PAB uchwala niniejszym zmianę w Statucie PAB w §23 ust. 3 – 

wykreślić w całości. Uchwałę przyjęto 23 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie 

wstrzymującym. 

  



ZAŁĄCZNIK NR 13 DO PROTOKOŁU 

WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ (PAB) 

 

UCHWAŁA NR 10 WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

 

Walne Zebranie Delegatów PAB uchwala niniejszym zmianę w Statucie PAB w §23 ust. 4 – 

dopisać na końcu: „lub drogą korespondencyjną”. Uchwałę przyjęto 24 głosami „za”, przy 1 głosie 

„przeciw”. 

  



ZAŁĄCZNIK NR 14 DO PROTOKOŁU 

WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ (PAB) 

 

UCHWAŁA NR 11 WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

 

Walne Zebranie Delegatów PAB uchwala niniejszym zmianę w Statucie PAB w §32 – wykreślić 

fragment „oświadczeń woli”. Uchwałę przyjęto 22 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie 

wstrzymującym. 

  



ZAŁĄCZNIK NR 15 DO PROTOKOŁU 

WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ (PAB) 

 

UCHWAŁA NR 12 WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

 

Walne Zebranie Delegatów PAB uchwala niniejszym zmianę w Statucie PAB w §37 – wykreślić 

w całości. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 25 głosami „za”. 

  



ZAŁĄCZNIK NR 16 DO PROTOKOŁU 

WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ (PAB) 

 

UCHWAŁA NR 13 WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

 

Walne Zebranie Delegatów PAB uchwala niniejszym zmianę w Statucie PAB zamieniając 

wszystkie wystąpienia słowa „ilość” słowem „liczba”. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 25 głosami „za”. 

  



ZAŁĄCZNIK NR 17 DO PROTOKOŁU 

WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ (PAB) 

 

UCHWAŁA NR 14 WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

 

Walne Zebranie Delegatów PAB uchwala niniejszym tryb głosowań jawnych podczas wyboru 

władz statutowych. Uchwałę przyjęto 18 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie 

wstrzymującym. 

  



ZAŁĄCZNIK NR 18 DO PROTOKOŁU 

WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ (PAB) 

 

UCHWAŁA NR 15 WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

 

Walne Zebranie Delegatów PAB uchwala niniejszym powołać obecnych na Zebraniu (wg listy 

obecności – załącznik nr 1 do protokołu) na delegatów PAB w liczbie 25 na Walne Zebranie 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego oraz 5 mandatów oddać do dyspozycji Zarządowi PAB. 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 21 głosami „za”. 

 


