
PROTOKÓŁ nr 1 
posiedzenia Zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej  

kadencji rozpoczętej 1 marca 2016. 
 

Data i miejsce posiedzenia: 
Główne zagadnienia: 

29-03-2016, Poznań, al. Reymonta 35/7  
- ukonstytuowanie się Zarządu  
- propozycja podziału zadań  

 
1. W zebraniu wzięło udział czterech z sześciu wybranych 1 marca 2016 członków Zarządu PAB: 

Marian Wierszycki (prezes), Krzysztof Krause, Andrzej Wachowski, Jan Weber. 
2. Prezes zgłosił kandydatury: Krzysztofa Krause do pełnienia funkcji sekretarza w randze 

wiceprezesa oraz Andrzeja Wachowskiego na skarbnika.  
Propozycję przyjęto jednogłośnie. Tym samym skład Zarządu PAB ukonstytuował się w 
składzie: 
- Marian Wierszycki – prezes 
- Krzysztof Krause – sekretarz, wiceprezes 
- Andrzej Wachowski – skarbnik 
- Roman Kujawski – członek Zarządu 
- Jan Weber – członek Zarządu 
- Kajetan Wroński – członek Zarządu 

3. Jednogłośnie przyjęto propozycję prezesa zwoływania formalnych spotkań Zarządu nie 
rzadziej, niż co trzy miesiące. Zachowana zostają przyjęte zasady komunikacji i podejmowania 
decyzji drogą mailową.  

4. Ustalono, że w wyniku uchwały nr 20 WZD PAB z 15-03-2016 Zarząd 26 kwietnia 2016 
przedstawi Komisji Rewizyjnej propozycję zakresu działalności PAB w rozpoczętej kadencji.  
Przygotowaniem propozycji (uwzględniającej dyskusję i uchwały WZD) zajmie się prezes.  

5. Omówiono podział zakresu zadań Zarządu; zakres ten może zostać zmodyfikowany po 
zrealizowaniu uchwały przypomnianej w pkt. 4. Przyjęto następujące założenia: 

Współpracy z Zarządem WZBS w zakresie swoich zadań wywoła efekt synergii. 
(a) Roman Kujawski będzie zajmował się sprawami popularyzacji, aktywizacji i wsparcia brydża 

sportowego poza Poznaniem (tzw. „brydż w terenie”).  
(b) Jan Weber zajmie się rozwojem programu „Brydż 60+”.  
(c) Organizacja rozgrywek drużynowych w PAB będzie zadaniem Kajetana Wrońskiego, będzie 

miał w tym zakresie wsparcie ze strony Krzysztofa Krause. Innym zadaniem Kajetana będą 
sprawy brydża studenckiego, dla których szczególnie istotna będzie współpraca z 
odpowiednikiem w Zarządzie WZBS).  

(d) Stronę internetową PAB będzie prowadził prezes.  
6. Dyskusja potwierdziła zalety (skrócenie drogi, przyzwyczajenia, zachowanie rozliczalności) 

przepływu składek zawodniczych członków PAB (wpływają na konto WZBS).  
 
Termin kolejnego zebranie Zarządu PAB wyznaczono na 26-04-2016.  

 
Sekretarz: 
(–) Krzysztof Krause 
 
 

Prezes: 
(–) Marian Wierszycki 

 
 


