
PROTOKÓŁ nr 6 
posiedzenia Zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej  

kadencji rozpoczętej 1 marca 2016. 
 
 

Data i miejsce posiedzenia: 
Główne zagadnienia: 

30-05-2017, Poznań, al. Reymonta 35/7  
Stan rozgrywek, formalności.  

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

Kajetan Wroński, Krzysztof Krause. Nieobecny (wyjazd) Roman Kujawski. 
Obecni członkowie Komisji Rewizyjnej: Andrzej Richter.  
 

2. Podsumowanie decyzji podjętych od poprzedniego spotkania w trybie korespondencyjnym.  

 Zarząd po głosowaniu korespondencyjnym 1 kwietnia 2017 roku rozpatrzył pozytywnie (5 głosów 
za, jedna osoba nie odpowiedziała) wniosek UKBS Dąbrówka Poznań o zmianę decyzji w sprawie 
usunięcia drużyny Dąbrówka Two-Niack z rozgrywek PLO-B w sezonie 2016/2017. 
Nieskoordynowana komunikacja pomiędzy przedstawicielami klubu i jego drużyn mogła pozbawić 
drużynę szansy dokończenia rozgrywek.  

 
3. Krzysztof Krause omówił sytuację rozgrywek w PAB po zakończeniu meczów sezonu 2016/17. 

 Rozgrywki grup PLO-A (piątki) oraz PLO-B (zjazdy, soboty) zakończyły się finałem; wyłoniono 
drużyny awansujące do III ligi. 

 Klub Dąbrówka zrezygnował z organizowania rozgrywek w przyszłym sezonie. 
Nawiązano kontakt z dysponentem potencjalnego miejsca sobotnich zjazdów w nowym sezonie. 

 Decyzje w sprawie rozgrywek kolejnego sezonu będą oparte o poniższe założenia i dane: 
o Kontynuowanie meczów rozgrywanych pojedynczo (dotąd „piątkowe”) oraz rozgrywek w trybie 

zjazdowym (soboty, bez sędziego; wstępne deklaracje udziału w meczach sobotnich są 
zbierane). 

o Zjazdy wymagają dużej dyscypliny – po doświadczeniach poprzednich sezonów przyjmowanie 
drużyn uczniowskich musi zostać ograniczone i warunkowane gwarancją klubu.  

o Zawieszenie rozgrywek ligi popularnej od sezonu 2014/15 jest obwarowane zastrzeżeniem 
możliwości ponownego podziału Ligi Okręgowej grającej w piątki na okręgową i popularną. 
Warunki ewentualnego podziału (po spływie zgłoszeń do kolejnych sezonów):  
 Liczność drużyn ze szczebli rozgrywek (okręgowa/popularna grające w piątki) niemniejsza, 

niż 6. 
 Do ligi popularnej zostaną zakwalifikowane drużyny ligi okręgowej, które w końcowej tabeli 

bieżącego sezonu zajmą miejsca poniżej środka. 
 Nowe drużyny zgłoszone do gry w piątki kolejnego sezonu trafią do ligi popularnej. 

 Omówiono pomysły przedstawiciela jednej z drużyni. Komentarz: 
o Pomysł jest obarczony pewnymi wadami, ponieważ nie uwzględnia lig okręgowych spoza PAB 

oraz ingeruje w zasady rozgrywek szczebla wyższego. Istnieje duże ryzyko pozytywnego 
przyjęcia przez drużyny, to one wybierają opcję gry (mecze pojedyncze, zjazdy). Proponowane 
„tworzenie drużyn” nie jest przewidziane w trybie administracyjnym (kompletują się 
dobrowolnie).  

o Propozycje dotyczące zapisów o elastycznym terminarzu meczów pojedynczych będą zostanie 
rozważona podczas redakcji komunikatów początkowych. 

Ostateczny system rozgrywek ustalony na początku kolejnego sezonu będzie istotnie zależny od liczby 
zgłoszonych drużyn.  
 

4. Zarząd upoważnił Andrzeja Wachowskiego do uregulowania formalnie finansowania sędziów turniejów 
organizowanych przez PAB (praktycznie dotyczy to cyklicznego turnieju poniedziałkowego); płatności 
pomiędzy PAB i sędziami będą wynikać z odpowiedniej umowy ramowej. 
 

5. Wyjaśniono zawiłości formalne płatności za zajęcia w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.  
Program Trener Senioralny realizuje Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w ramach 
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Przedstawiciele Fundacji poprosili PAB o organizację zajęć 
nauki brydża sportowego dla Seniorów z Poznania.  



Zajęcia dla uczestników są bezpłatne, koszty wynajęcia lokalu oraz prowadzenia zajęć są opłacane 
bezpośrednim wykonawcom na podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT.  
Działanie to jest formą popularyzacji brydża mieszczącą się w zakresie działań statutowych.  
Przyjęto, że wzorem ubiegłego roku PAB również w 2017 roku będzie wystawiał rachunki będące 
podstawą płatności za wynajem pomieszczeń i prowadzenie zajęć przez bezpośrednich wykonawców. 
 

6. Andrzej Richter, przedstawiciel Komisji Rewizyjnej, przypomniał potrzebę aktualizacji statutu PAB, z 
której bezpośrednio wynikałaby potrzeba opracowania regulaminu Komisji Rewizyjnej. Aktualny statut 
określa skład i zadania Komisji (par. 27, 28), lecz nie oczekuje formalizowania jej działań.  
W ramach dyskusji prezes poinformował, że w najbliższym czasie należy spodziewać się wymuszającej 
korekty statutów związków sportowych zmiany ustawy o sporcie, zatem przedwczesne zmiany mogłyby 
wygenerować nadmiarowy wysiłek.  
 

7. Termin kolejnego zebrania został wyznaczony wstępnie na 12 września 2017.  

 
Sekretarz: 
(–) Krzysztof Krause 

Prezes: 
(–) Marian Wierszycki 

 

 

                                                             
i Kwestie systemu rozgrywek 

o Utworzenie dwóch lig przez podział drużyn Ligi okręgowej  
Liga okręgowa: pierwsze 6 drużyn z obecnej grupy A + pierwsze 6 drużyn z obecnej grupy B 
Liga popularna: pozostałe drużyny z grupy A + pozostałe drużyny z grupy B. 

o Ponieważ z grup A oraz B awansowało po jednej drużynie – utworzenie dwóch nowych drużyn, które należy 
dołączyć do grupy B.  
W Lidze Okręgowej będzie grało 10 drużyn, w Lidze Popularnej będzie grało 10 drużyn. 

o Po rozegraniu Ligi Okręgowej 2018 r. awans uzyskują automatycznie dwie pierwsze drużyny, z III ligi spadają dwie 
ostatnie drużyny. 
Baraż o III ligę powinny grać 3 i 4 drużyna z ligi okręgowej 13 i 14 drużyną III ligi. 
Z ligi Okręgowej spadają ostatnie dwie drużyny do ligi Popularnej. 

o Baraż o Ligę Okręgową powinny grać 3 i 4 drużyna Ligi Popularnej 7 i 8 drużyną Ligi Okręgowej 
Inne: 
o Termin rozgrywania meczy nie powinien być określony jako obowiązujący (np. piątek); wystarczy, aby był 

zrealizowany w ramach tygodnia. To samo odnosi się do godziny rozpoczęcia meczu. 


