
PROTOKÓŁ nr 5 
posiedzenia Zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej  

kadencji rozpoczętej 1 marca 2016. 

 
Data i miejsce posiedzenia: 
Główne zagadnienia: 

14-03-2017, Poznań, al. Reymonta 35/7  
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok. Kwestia 
drużyn młodzieżowych w PLO-B. Sprawy bieżące.  

 
1. W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu: Marian Wierszycki, Jan Weber, Andrzej Wachowski, 

Roman Kujawski, Kajetan Wroński, Krzysztof Krause. 
Obecnych było też dwóch członków Komisji Rewizyjnej (Marcin Pędziński, Andrzej Richter).  
Zaproszonym gościem zebrania był przedstawiciel klubu Dąbrówka, Michał Moryson. 
 

2. Skarbnik PAB, Andrzej Wachowski przedstawił sprawozdanie finansowe PAB za 2016 rok, wyjaśniając przy 
tym użytą w różnych dokumentach niejednolitą terminologię. 
Po dyskusji na temat głównych składników kosztów i wpływów Zarząd jednogłośnie (6 głosów za) przyjął 
uchwałę o treści podanej w załączniku.  
 

3. Przedyskutowano postrzeganą przez drużyny PLO-B i przedstawianą pisemnie lub w rozmowach 
niedojrzałość do drużynowej rywalizacji sportowej teamów uczniowskich (w bieżącym sezonie – Dąbrówki).  
Przedstawiciele klubu Dąbrówka zostali wcześniej poproszeni o wstępne przygotowanie poglądu na sytuację i 
wniosków na temat rozgrywek ligi okręgowej z punktu widzenia klubu.  
Postrzeganie postaw drużyn uczniowskich przez pozostałe sprowadza się do krótkiego sformułowania 
„niepoważne”, co powoduje, że postawa tych drużyn dezorganizuje rozgrywki i zniekształca wyniki w sposób 
nieakceptowalny przez dorosłych.  
Członkowie Zarządu zapoznali się z przesłanym wcześniej materiałem (streszczenie):  

 Drużyny młodzieżowe nie kończyły rozgrywek w sezonach  
2019/10 – Blaszak Kalisz, Dąbrówka Hardcore Poznań (liga okręgowa)  
2012/13 – Dąbrówka Junior Poznań (liga okręgowa)  
2015/16 – Dąbrówka One Niack Poznań (liga okręgowa)  
2016/17 – (niewyjaśniona sytuacja jednej z drużyn Dąbrówki, liga okręgowa)  

 Podjęte na podstawie zasłyszanych rozmów i zgłoszone przez kapitana Lokatora Gniezno podejrzenie 
jednej z drużyn uczniowskich o przyjęcie końcowego wyniku bez dokończenia gry było przedmiotem 
wyjaśnienia przez klub Dąbrówka. Wyjaśnienie zostało przekazane zainteresowanym.  

 Podnoszone są trudności z nawiązaniem kontaktu z przedstawicielami drużyn. 

 Powiadomienie o kłopotach ze skompletowaniem składu są przekazywane zbyt późno. Przekładanie 
spotkań w konsekwencji zakłóca rytm rozgrywek.  

 W sytuacji, gdy zostaje orzeczony (zależny od momentu zaistnienia!) walkower oddany przez drużynę 
mającą słaba wyniki – wynik spodziewany z gry jest oceniany jako istotnie wyższy od wyliczenia. Sytuację 
tę w sezonie 2016/17 opisuje jeden z kapitanów drużyn:  
W naszym przypadku w drugiej rundzie w ustalonym terminie meczu nie stawił się żaden z zespołów 
młodzieżowych Dąbrówka Jeko, Taxi, Anax. Inne zespoły miały więcej szczęścia i z drużynami tymi grały 
lub być może na następnym zjeździe zagrają, jeżeli zawodnicy Dabrówki stawią się na meczach. W 
związku z powyższym, absencja każdego z tych przeciwników to statystycznie strata 6-8 punktów na 
jednym meczu. Taka sytuacja w naszej ocenie wypacza wyniki całej ligi.  

Kolejne zdarzenia następowały niestety, gdy poprzednie pozostawały bez rozwiązania; a wysokość 
ewentualnego walkowera jest zależna od momentu jego wystąpienia.  

 Zbliżona sytuacja miała miejsce w sezonie 2014/15. 
Informacje z ewidencji systemu IZL (zaktualizowane krótko przed zebraniem): 
 
Mecz  

 
przełożony bez podania terminu i przyczyny. 
 
Mecz 

 
przełożony na prośbę Stokrotki, termin ustalony. 
 
Mecz  

 



Dąbrówka Jeko nie stawiła się na meczu bez uprzedzenia [walkower] 
 
Mecz 

 
Dąbrówka Jeko nie stawiła się na meczu bez uprzedzenia [walkower] 

 
Mecz 

 
 Bez komentarza; Two-Niack. 
 
Mecze: 

 
 Bez komentarza. 
 
Przedstawiciele klubu Dąbrówka potwierdzili, że drużyny Jeko oraz Two-Niack nie rozegrają spotkań 
zaległych.  
 
3.1 Po dyskusji – decyzją Zarządu PAB drużyny klubu Dąbrówka: Jeko oraz Two-Niack zostają skreślone z 

rozgrywek.  
Podstawa: punkt 7.4.1 Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski (wraz z konsekwencjami naliczania 
wartości walkowera zgodnie z par. 61 Regulaminu Zawodów). 

3.2 Uwagę zebranych zwróciła ewidencja meczu Lokator Gniezno – Dąbrówka Two-Niack. 

 
o Informacje ustne od uczestników zjazdu – mecz się nie odbył, a „drużyny umówiły się na 

obustronny walkower”.  
O walkowerze nie decydują bezpośrednio zainteresowani. 
Tezę, że mecz się nie odbył, potwierdza czas wpisów. 

o Wynik obustronnego walkowera to 0:0. Mecze zweryfikowane jako walkower nie są wliczane do 
naliczania punktów klasyfikacyjnych. 

3.3 Wyjaśnienie jak najwcześniej sytuacji pozostałych nierozegranych meczów (też dat meczów 
przełożonych) zostaje zlecone prowadzącemu rozgrywki przedstawicielowi Dąbrówki. 

 
4. Wnioski z dyskusji omówionego w pkt. 3 przypadku (wstępne). 

Zebrani zapoznali się z informacją przekazaną przez Michała Zimniewicza o rezygnacji klubu Dąbrówka z 
organizowania rozgrywek w przyszłym sezonie. Przyczyną rezygnacji są problemy organizacyjne 
przedstawione w pkt. 3.  
Przyjęto następujące założenia:  
(a) Kontynuowanie organizacji rozgrywek w trybie zjazdowym. Do rozwiązania pozostanie kwestia lokalizacji 

i jej kosztów; odpowiednie kroki zostaną podjęte niezwłocznie.  
(b) Do wymagających dużej dyscypliny rozgrywek w trybie zjazdowym nie będą przyjmowane drużyny 

uczniowskie. Jest to szansa poprawienia wizerunku takich rozgrywek przez pozostałe drużyny.  
Konsekwencją powyższych spostrzeżeń jest odłożenie propozycji prowadzenia tych zjazdów przez sędziego. 

 
5. Inne sprawy – informacje: 

 Dokończono aktualizację składu zarządu i komisji rewizyjnej PAB w ewidencji Wydziału Sportu Urzędu 
Miasta Poznania. 

 Zrealizowano obowiązek przekazania danych do GUS.  

 Opracowano zasady prowadzonych w Poznaniu eliminacji Mistrzostw Wielkopolski Par.  

 Przypomniano o stanie realizacji uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia Delegatów.  
Walne Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do przygotowania planu i podjęcia działań zmierzających 
do popularyzacji brydża w poznańskim środowisku akademickim.  



 Kajetan Wroński zapowiedział rozpoczęcie aktywnej pracy po zdaniu matury.  
 

6. Termin kolejnego zebrania został wyznaczony na 30 maja 2017.  
 

 
Sekretarz: 
(–) Krzysztof Krause 

Prezes: 
(–) Marian Wierszycki 

 

 

 

Załącznik – treść uchwały:  

 

Uchwała nr 1/2017 
 

Zarządu stowarzyszenia „POZNAŃSKA ASOCJACJA BRYDŻOWA” 

odbytego w dniu 14 marca 2017 r. 

 

Zarząd stowarzyszenia „POZNAŃSKA ASOCJACJA BRYDŻOWA” postanawia: 

§ 1 

1. Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok finansowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.  
2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku 2016 w wysokości 517,75 zł, przeznaczyć do 

wykorzystania na cele statutowe w latach następnych. Niewykorzystany fundusz F-PDF 
w wysokości 3.616,40 zł oraz pozostałą nadwyżkę przychodów w wysokości 2.701,30 zł przeznaczyć 
na cele statutowe Stowarzyszenia w latach następnych. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Za Zarząd – Prezes Zarządu 

 


