
PROTOKÓŁ nr 10 
spotkania Zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej  

kadencji rozpoczętej 1 marca 2016. 

 
 

Data i miejsce posiedzenia: 
Główne zagadnienia: 

12-06-2018, 16:15; Poznań, al. Reymonta 35/7  
Brydż dla seniorów, rozgrywki ligowe, koncepcja aktywizacji 
środowiska uczelnianego.  

 
1. W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu: Marian Wierszycki, Roman Kujawski, Jan 

Weber, Andrzej Wachowski, Kajetan Wroński (od 16:40), Krzysztof Krause.  
 

2. Zarząd podjął decyzję o kontynuowaniu organizacji zajęć nauki brydża sportowego dla seniorów z 
Poznania – uchwała w załączniku.  
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.  
Działanie to jest formą popularyzacji brydża mieszczącą się w zakresie działań statutowych.  
Zajęcia dla uczestników są bezpłatne, koszty wynajęcia lokalu oraz prowadzenia zajęć są opłacane 
bezpośrednim wykonawcom na podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT.  
Przyjęto, że wzorem ubiegłych lat PAB będzie wystawiał rachunki będące podstawą płatności za 
wynajem pomieszczeń i prowadzenie zajęć przez bezpośrednich wykonawców. 
 

3. K. Krause omówił kroki podjęte w następstwie dyskusji przedstawionej w pkt. 3 protokołu poprzedniego 
spotkania Zarządu.  
Wnioski z dyskusji zostały omówione sędziemu i zawodnikom uczestniczącym podczas najbliższego 
turnieju wtorkowego. Podkreślono również potrzebę powoływania się w decyzjach sędziowskich na 
odpowiedni przepis prawa brydżowego.  
Potwierdzono otrzymanie wyjaśnień przekazanych przez sędziego (zostały przekazane członkom 
Zarządu mailem z 21 kwietnia 2018).   
 

4. Omówienie rozgrywek w PAB. 

 Uczestniczyło 11 (mecze w piątki, awans dwóch drużyn) + 7 (zjazdy, awans zwycięzców). 

 Grupa sobotnich zjazdów – spore kłopoty organizacyjne (skompletowania grupy) i kalendarzowe 
(zamieszanie z kolizją terminów i konieczność przekładania spotkań).  

Zarząd szczególnie dziękuje pani kapitan drużyny NB Praktycy I za aktywną i skuteczną pomoc 
w doprowadzeniu do rozgrywek. Osobne podziękowania należą się sędziom grupy sobotniej.  
 

5. Zarząd zdecydował o podniesieniu opłat za ligę okręgową o 10% (do 550 zł).  

 Opłata dotychczasowa pozostawała niezmienna od sezonu 2010-2011. 
W tym czasie wskaźnik inflacji wyniósł 12,5%.  

 O rok dłużej pozostawała niezmieniona opłata za IZL (podniesiona od nowego sezonu o 
współczynnik inflacji).  

 Grupa zjazdowa przez wszystkie poprzednie sezony (oprócz ostatniego) rozgrywała mecze 
korzystając z gościnności Dąbrówki (bez formalnych opłat za lokal oraz bez konieczności 
wynagradzania sędziów-gospodarzy).  

 
6. Kajetan Wroński spełniając zobowiązanie z poprzedniego zebrania przedstawił koncepcję aktywizacji 

środowiska uczelnianego, opartej na działających wzorcach (głównie Warszawy i Krakowa).  
Działalność została zaplanowana na dwa sezony. 

 2018/2019 – kroki: 
1. Utworzenie organizacji studenckiej brydżowej przy UAM. 
2. Szukanie patronatów honorowych oraz sponsorów.  
3. Promocja zajęć na portalach studenckich, utworzenie wydarzenia, ulotki oraz plakaty. 
4. Pierwsze otwarte zajęcia połączone wraz z zajęciami sekcji brydża sportowego na UAM. 
5. Dalszy ciąg cotygodniowych zajęć, zapraszanie ekspertów na konsultacje, prowadzenie 

wewnętrznego turnieju cotygodniowego oraz wspólne wyjścia na turnieje PAB lub WZBS. 
6. Organizacja zawodów takich jak: AMUAM, turniej świąteczny, noworoczny oraz AMUP. 
7. Przygotowania do zawodów o randze wojewódzkiej oraz krajowej: AMW, MPJ, AMP oraz 

Błękitna Wstęga Odry (nieoficjalne AMP organizowane przez Stanisława Gołębiewskiego). 
8. Dalszy rozwój organizacji: wyjazdy integracyjno-szkoleniowe np. do Zajączkowa, Sławy. 



9. Wspólny z AGH i/lub UW akademicki obóz brydżowy do Stasikówki.  

 2019/2020: 
W przypadku małego zainteresowania podczas pierwszego roku dalszy marketing i rozwój 
organizacji. Jeżeli frekwencja dopisze to próba przekształcenia organizacji w niezależną 
organizację studencką wpisaną do krajowego rejestru sądowego. Rozszerzenie zasięgu 
działalności do większej liczby uniwersytetów poznańskich i dalszy rozwój. 

Dyskusja skupiła się nad oceną szans powodzenia – planu oraz trafienia do populacji studentów lub 
pracowników.  
Autor koncepcji spodziewa się, że sprawdzony w innych ośrodkach wzór postępowania okaże się 
skuteczny również w środowisku poznańskim.  
 
 

Zaproponowano termin kolejnego zebrania (11 września 2018. 16:15).  

 
 

Sekretarz: 
(–) Krzysztof Krause 

Prezes: 
(–) Marian Wierszycki 

 

 

 

Załącznik – treść uchwały:  

Uchwała nr 2/2018 
 

Zarządu stowarzyszenia „POZNAŃSKA ASOCJACJA BRYDŻOWA” 

 

Zarząd stowarzyszenia „POZNAŃSKA ASOCJACJA BRYDŻOWA” postanawia: 

§ 1 

1. Kontynuować organizację zajęć nauki brydża sportowego dla Seniorów z Poznania w 
ramach  Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (program Trener Senioralny).  

2.  Zadanie powierzyć kolegom Marcinowi Woźniakowi i Michałowi Zimplowi.  
 

Za Zarząd – Prezes Zarządu 

  


