
PROTOKÓŁ nr 13 
spotkania Zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej  

kadencji rozpoczętej 1 marca 2016. 
 

Data i miejsce posiedzenia: 
Główne zagadnienia: 

05-03-2019, 16:00; Poznań, ul. Starołęcka 36  
Zmiana siedziby, sprawozdanie finansowe 2018.  

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

Andrzej Wachowski, Krzysztof Krause oraz przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Marcin Pędziński.  
Nieobecny – Kajetan Wroński (o 15:55 przysłał maila o nieobecności z wypowiedzią do protokołu). 
 

2. W drodze głosowania drogą elektroniczną Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę aktualizującą adres 
siedziby PAB (patrz załącznik 1). Uchwała aktualizuje uchwałę założycielską PAB z 3 września 2001:  

 
(Fragment protokołu zebrania założycielskiego). 

Dalsze formalności wynikające ze zmiany adresu są prowadzone. 

Wykonane: 

 Aktualizacja strony internetowej PAB i powiadomienie dostawcy domeny internetowej (wykonał: 
Michał Zimniewicz) 

Do realizacji lub w trakcie: 

 Przegląd i segregacja oraz uporządkowanie przeniesionych materiałów po przeprowadzce – 
wykonają wszyscy.  

 Powiadomienie księgowego (wykona: prezes) oraz banku (wykona M. Wierszycki). 

 Powiadomienie urzędu miasta (wydział sportu) o zmianę adresu (analogicznie jak był wniosek o 
zmianę zarządu, załączyć uchwałę) – wykona K. Krause (po uzyskaniu wskazówek wykonawczych 
od M. Zimniewicza). 

 Pieczątki  (w trakcie realizacji, J. Weber).  

 Deklaracja NIP-2 z nowym adresem do urzędu skarbowego (zmienia się urząd skarbowy właściwy 
ze względu na miejsce siedziby i chyba deklarację składa się tylko do nowego urzędu - sprawdzić 
z księgowym!) – wykona A. Wachowski. 

 Aktualizacja w GUS (wniosek jakiś (RG-OP?) do GUS – wykona K. Krause. 
 

 
3. W związku utrwaleniem praktyk komunikacji elektronicznej oraz zmianą siedziby postanowiono 

zrezygnować z wtorkowych dyżurów członków Zarządu.  
 

4. Skarbnik PAB, Andrzej Wachowski przedstawił sprawozdanie finansowe PAB za 2018 rok. 
Skorygowano oczywistą pomyłkę oznaczenia roku (2017 zamiast 2018) w końcowej części dokumentu. 
Po dyskusji na temat głównych składników kosztów i wpływów Zarząd jednogłośnie (wszyscy obecni 
członkowie Zarządu) przyjął uchwałę o treści podanej w załączniku 2 niniejszego protokołu.  
Przedyskutowano ewentualne konsekwencje wzrostu kosztów PAB po przeniesieniu siedziby.  
 

5. Kajetan Wroński – w nawiązaniu do zapisów protokołu poprzedniego zebrania – przysłał wypowiedź na 
temat aktywizacji środowiska uczelnianego:  

 
Szanowni Koledzy, 
ze względu na odbywającą się sesję (do końca marca) nie mogę pojawić się dzisiaj na zebraniu. 
Bardzo przepraszam. 
Jednocześnie chciałbym poinformować zarząd o moich poczynionych działaniach względem 
aktywizacji brydża akademickiego.  
 

 Odbyłem pierwsze wstępne spotkanie z Panią Prorektor ds. studenckich UAM. Przedstawiłem 
projekt, o którym rozmawialiśmy podczas poprzedniego zebrania, który dotyczył organizacji 
międzywydziałowych zajęć ogólnoakademickich z zakresu brydża sportowego w ramach 



punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu Punktów). Pani Prorektor powiedziała, że 
musi omówić ten temat, gdyż wprowadzenie międzywydziałowych płatnych zajęć może być 
trudne pod względem formalnym (zwłaszcza kiedy uczelnia jest w trakcie zmiany całego 
statutu) ale możliwe do zrealizowania. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie. 

 Rozmawiałem wstępnie z Panem Sibilskim, odnośnie prowadzenia przez niego zajęć. 
Zaopiniował projekt jako bardzo dobry pomysł i powiedział, że z deklaracją prowadzenia zajęć 
wstrzyma się do ustaleń formalnych z uczelnią. Zaproponował również Panią Ewę Knapik, jako 
osobę do współprowadzenia zajęć. Na razie wstrzymałem się z rozmową z Panią Ewą, gdyż 
najpierw chcę ustalić wszystkie formalne rzeczy z uczelnią. 

 Wstrzymałem się również ze spotkaniem z dyrektorem AZS UAM Poznań, jednakże w pewnym 
momencie również zamierzam się do niego wybrać gdyż chciałbym połączyć te ewentualne 
międzywydziałowe zajęcia z zajęciami z brydża, które się już odbywają na UAMie jako WF. 

Na kolejnym zebraniu 11.06 chciałbym przedstawić już cały plan, jak będzie miało to wszystko 
wyglądać. Na razie jestem dobrej myśli, że ten projekt dojdzie do skutku. I liczę, że od przyszłego 
roku akademickiego uda się wystartować z takimi zajęciami. 

 
6. Andrzej Wachowski omówił przebieg i stan eliminacji Mistrzostw Polski Par w Poznaniu. 

 
7. Po wizji lokalnej postanowiono w przyszłości rozpatrzyć możliwości wykorzystania auli (głównie dla 

organizacji turniejów), dobrze oświetlona sala może pomieścić ok. 50 par w dobrych warunkach gry. 
 

8. K. Krause:  

 Omówił aktualny rozgrywek w PAB. Rozgrywki przebiegają raczej planowo, jednak rytm zjazdów 
jest zakłócany przekładaniem meczów (z założenia schemat zjazdów został zastosowany po to, by 
kumulować mecze w wyznaczonych terminach). 

 Potwierdził złożenie sprawozdania GUS (do 25 stycznia, co dwa lata po roku "parzystym", stan na 
31 grudnia zakończonego roku, KFT-1 „Sprawozdanie z działalności klubu sportowego”). 

 
9. Zarząd PAB głosami wszystkich obecnych członków Zarządu postanowił przeznaczyć 500 zł na cele 

pomocy kol. Markowi Sosińskiemu1 - uchwałę przedstawia załącznik 3.  
 

10. Obecny na zebraniu przedstawiciel Komisji Rewizyjnej podniósł (głównie w kontekście turniejów 
poniedziałkowych) kwestię pilnowania dyscypliny przez sędziów – zarówno w aspekcie zachowania 
zawodników (głośne reakcje i komentarze), jak i rytmu gry (tolerowane bez konsekwencji opóźnienia 
znacznie przekraczają czasy przewidziane na rozegranie rundy; różnice tempa w sekcjach).  
Postanowiono przekazać sygnał do Komisji Sędziowskiej. 
 
 

Przyjęto termin kolejnego zebrania: 11 czerwca 2019, godz. 16:00.  
 

 
 
Sekretarz Prezes 
 
 
Krzysztof Krause Marian Wierszycki 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Pod koniec stycznia niegroźna operacja (amputacja palca) przerodziła się w życiową tragedię – konieczność 

amputacji prawej nogi (10cm poniżej kolana). W związku z powyższym konieczne jest długotrwałe leczenie oraz kupno 
protezy nogi. 



Załącznik 1 – treść uchwały o zmianie adresu siedziby PAB:  

 

Uchwała nr 1/2019 
 

Zarządu stowarzyszenia „POZNAŃSKA ASOCJACJA BRYDŻOWA” 

podjęta drogą głosowania pocztą elektroniczną 25 lutego 2019 r. 

 

 Zarząd Poznańskiej Asocjacji Brydżowej (PAB) postanawia o zmianie adresu PAB na: 

ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2019 r. 

 

Za Zarząd – Prezes Zarządu 

 

 

Załącznik 2 – treść uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2018 rok:  

Uchwała nr 2/2019 

Zarządu stowarzyszenia „POZNAŃSKA ASOCJACJA BRYDŻOWA” 

podjęta na zebraniu 5 marca 2019 r. 

Zarząd stowarzyszenia „POZNAŃSKA ASOCJACJA BRYDŻOWA” postanawia: 

§ 1 

1. Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok finansowy od 01 stycznia do 31 grudnia 
2018 r. 

2. Nadwyżkę wydatków nad przychodami z roku 2018 w wysokości 1.643,73 zł pokryć 
z nadwyżki przychodów z lat ubiegłych.  
Niewykorzystany fundusz F-PDF w wysokości 3.196,40 zł oraz pozostałą nadwyżkę 
przychodów w wysokości 4.743,76 zł przeznaczyć na cele statutowe Stowarzyszenia w latach 
następnych. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Za Zarząd – Prezes Zarządu 

 



Załącznik 3 – treść uchwały o pomocy Markowi Sosińskiemu:  

Uchwała nr 3/2019 
 

Zarządu stowarzyszenia „POZNAŃSKA ASOCJACJA BRYDŻOWA” 

podjęta na zebraniu 5 marca 2019 r. 

 

Zarząd stowarzyszenia „POZNAŃSKA ASOCJACJA BRYDŻOWA” postanawia: 

Przeznaczyć kwotę 500 zł na cele pomocy kol. Markowi Sosińskiemu.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Za Zarząd – Prezes Zarządu 

 


