
PROTOKÓŁ nr 2 
posiedzenia Zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej  

kadencji rozpoczętej 1 marca 2016. 
 

Data i miejsce posiedzenia: 
Główne zagadnienia: 

26-04-2016, Poznań, al. Reymonta 35/7  
- realizacja wyniku uchwały nr 20 WZD PAB z 15-03-2016 

 
1. W zebraniu wzięli wszyscy członkowie Zarządu PAB oraz dwóch przedstawicieli Komisji 

Rewizyjnej: Marek Janik, Andrzej Richter.  
 

2. Prezes Zarządu przedstawił Komisji Rewizyjnej propozycję zakresu działalności Poznańskiej 
Asocjacji Brydżowej w rozpoczętej kadencji. 

 Przypomniał uwarunkowania implikujące powstanie PAB: 
Członkami Polskiego Związku Brydża Sportowego są organizacje, głównie Wojewódzkie 
Związki Brydża Sportowego.  
Wielkopolski Związek Brydża Sportowego zrzesza również organizacje.  
Do rozgrywek drużynowych są dopuszczane drużyny reprezentujące jednostkę posiadającą 
osobowość prawną, co oznacza konieczność stosownej rejestracji lub (po deklaracji 
członkowskiej) przystąpienie do jednostki będącej członkiem WZBS.  
Jedną z takich jednostek, kontynuującą działalność Okręgowego Związku Brydża 
Sportowego w Poznaniu jest Poznańska Asocjacja Brydżowa, zarejestrowana w ewidencji 
stowarzyszeń Urzędu Miasta Poznania pod numerem ST 76, o numerze REGON: 
634418846 i NIP: 7792198575 decyzją prezydenta Miasta Poznania z dnia 20-12-2002.  
Cele statutowe oraz podstawowe zadania realizowane dla osiągnięcia tych celów określają 
par. 7 oraz 8 statutu PAB - przedstawiona propozycja wynika z nich oraz aktualnych 
uwarunkowań. 
 

 Za zadania priorytetowe Zarząd uznał:  
o Wspieranie inicjatyw i popularyzacja brydża sportowego wśród osób kończących 

aktywność zawodową (głównie „Brydż 60+”, ewentualna współpraca z Uniwersytetami 
Trzeciego Wieku) oraz aktywnych brydżystów niezrzeszonych (np. pomoc organizacyjna 
dla inicjatyw brydża sportowego środowiskowych lub rekreacyjnych). 

o Utrzymywanie i podnoszenie osiągniętego już dobrego standardu cyklicznego turnieju 
poniedziałkowego oraz dbałość o standard (regulamin i jego przestrzeganie) turniejów 
okręgowych1.  

o Organizowanie rozgrywek drużynowych poniżej szczebla III ligi w formie dopasowanej 
do rozpoznanych oczekiwań brydżystów.  

 Niektóre nierutynowe działania przewidziane podczas kadencji:  
o Analiza zainteresowania środowiska poznańskich brydżystów cyklicznymi turniejami 

innymi, niż na zapis maksymalny (punkty meczowe, indywidualne, teamy).  
o Dostosowanie statutu PAB do zmienionych warunków regulacyjnych lub 

organizacyjnych.  
o Analiza potrzeb i ewentualna modyfikacja strony internetowej.  

 Większość działań wymaga ścisłej współpracy z zarządem WZBS. 
 

3. Dyskusja: 

 Przykład Gniezna. Współpraca z uniwersytetem III wieku okazała się w praktyce kosztowna, 
jednak dotarcie do brydżystów w ten sposób pozwoliło skupić ich wokół domu kultury. Idea 
mierzalnego (PKL) współzawodnictwa trafia do osób kończących aktywność zawodową. 

 Popularyzacja, aktywizacja i wsparcie brydża sportowego poza Poznaniem wymaga 
ciągłego rozpoznawania możliwości – rozwój brydża w mniejszych ośrodkach jest 
praktycznie zawsze związany z konkretnymi osobami tam zamieszkałymi.  

 Główną formą wsparcia brydża młodzieżowego pozostanie przekazywanie określonej części 
składek zawodniczych. Wspieranie inicjatyw i popularyzacja brydża sportowego wśród 

                                                           
1
 We współpracy z zarządem WZBS, który nadaje formalnie rangi turniejom.  



młodzieży – ze szczególnym uwzględnieniem szkół średnich (jak większość innych zadań 
odbywać się będzie we współpracy z klubem „Dąbrówka”. 

 Pomysł sprawdzenia możliwości publikowania wyników turniejów w bezpłatnej, rozdawanej 
przechodniom gazecie „Nasze miasto”.  

 Propozycja brązowej odznaki zasłużonego dla PZBS osobom, które bezinteresownie 
dowiodły życzliwości dla brydżystów PAB (Gniezno2, Poznań).  

 Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej poinformowali o jej ukonstytuowaniu się; 
przewodniczącym został Marcin Pędziński. Komisja dostrzegła możliwość sformułowania 
regulaminu swego działania – istnienie takiego dokumentu nie jest obowiązkiem 
wynikającym ze statutu PAB.  

 
4. Termin kolejnego zebrania Zarządu PAB został przewidziany na przełom sezonów rozgrywek. 

 
  

 
Sekretarz: 
(–) Krzysztof Krause 
 
 

Prezes: 
(–) Marian Wierszycki 

 
 

                                                           
2
 Osoba, o której była mowa, ma już brązową odznakę (wyjaśnienie późniejsze). 


