
PROTOKÓŁ nr 11 
spotkania Zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej  

kadencji rozpoczętej 1 marca 2016. 
 

Data i miejsce posiedzenia: 
Główne zagadnienia: 

11-12-2018, 16:00; Poznań, al. Reymonta 35/7  
Rozgrywki ligowe, turnieje IOR.  

 
1. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu: Marian Wierszycki, Roman Kujawski (od ok. 16:35), Jan 

Weber, Andrzej Wachowski, Kajetan Wroński, Krzysztof Krause.  
 

2. K. Krause omówił aktualny rozgrywek w PAB.  
Grają dwie grupy rozgrywek (piątki 10 drużyn, soboty zjazdy 8 drużyn, Klub Osiedlowy Dębczak 
sędziowie-organizatorzy z UKB Dąbrówka). Rozgrywki przebiegają planowo. Zachowano wysoką 
dyscyplinę regulowania składek zawodniczych.  
Przypomniał o terminie sprawozdania GUS (do 25 stycznia, co dwa lata po roku "parzystym", stan na 31 
grudnia zakończonego roku, KFT-1 „Sprawozdanie z działalności klubu sportowego”). 
Prezes M. Wierszycki w związku z naliczaniem należności na rzecz PZBS poinformował o przeniesieniu 
w ewidencji CEZAR członków z nieopłaconą składką poza drużyny lub kluby. 
 

3. Potwierdzono podpisanie stosownych umów współpracy PAB z drużyną GRICON STARKA. Przyjęto 
informację o podpisaniu umowy o zasadach RODO z osobą prowadzącą księgowość PAB, umowie 
wynajmu pomieszczeń oraz o delegacjach sędziowskich dla rozgrywek grupy POL-B.  
 

4. Przyjęto wstępne założenia organizacyjne eliminacji Mistrzostw Polski Open 2019 na szczeblu PAB. 
Będą oparte na sprawdzonej koncepcji z roku 2018. PAB wyłoni do finału wojewódzkiego pary 
w Poznaniu (poniedziałki, środy) oraz z Gniezna.  
 

5. Kajetan Wroński omówił działania, stan aktualny, trudności i osiągnięcia realizacji koncepcję aktywizacji 
środowiska uczelnianego, przedstawionej podczas zebrania czerwcowego.  
Praktyczna realizacja prac w przedstawiony sposób okazała się niemożliwa ze względu na brak 
chętnych wykonawców.  
Podjęta zostanie próba organizacji zajęć formalnych (zaliczanych do bilansu punktów zdobywanych 
przez studentów na uczelni) z zakresu brydża (ograniczona do zakresu UAM). Będzie to również próba 
formy działalności znanej z Warszawy. Wytypowany został spełniający kryteria kandydat do 
prowadzenia zajęć; należy również zapewnić jego dublera.  
 

6. Przypomniano i omówiono zaistniałą w trakcie kwartału kwestię prośby klubu Dąbrówka o wsparcie 
oprawy Otwartych Mistrzostw Wielkopolski Młodzieży Szkolnej. 

 Fundusze na tzw. "młodzież" od 2012 roku są odprowadzane z PAB do WZBS zgodnie z uchwałą 
3/2012 http://www.brydz.poznan.pl/files/2012/a/uchwala2012-3.pdf  

 Relacje nie stanowią formalnej podstawy wsparcia (Dąbrówka nie stanowi części PAB).  
Zastosowano utrwaloną praktykę dla takich sytuacji, tj. przeznaczenie przez WZBS posiadanej literatury 
brydżowej na upominki; przy tej okazji dostrzeżono sygnał wyczerpania tej możliwości. 
 

7. A. Wachowski: 

 Zwrócił uwagę na zauważalny udział w obrotach finansowych PAB środków pozyskanych i 
przekazywanych na szkolenia w ramach programu nauki brydża sportowego Seniorów z Poznania, 
a także (w skali roku) kwot odpisu z turniejów (PZBS, „Pajączek”). 

 Zauważył lekki spadek frekwencji na turniejach poniedziałkowych, co w połączeniu z rosnącą liczbą 
zawodników uprawnionych do ulg może spowodować konieczność uwzględnienia tych faktów w 
kolejnym sezonie. 

 
 
Zaproponowano termin kolejnego zebrania (5 marca 2019. 16:00).  
 

 
 

Sekretarz: 
(–) Krzysztof Krause 

Prezes: 
(–) Marian Wierszycki 

 

http://www.brydz.poznan.pl/files/2012/a/uchwala2012-3.pdf

