
PROTOKÓŁ nr 3 
posiedzenia Zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej  

kadencji rozpoczętej 1 marca 2016. 
 

Data i miejsce posiedzenia: 
Główne zagadnienia: 

20-09-2016, Poznań, al. Reymonta 35/7  
rozpoczęcie sezonu rozgrywek, regulamin turniejów 
poniedziałkowych  

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

Kujawski, Krzysztof Krause oraz przedstawiciel Komisji Rewizyjnej, Marcin Pędziński. 
Nieobecny: Kajetan Wroński. 
 

2. Zarząd zatwierdził: 

 Przedstawiony projekt komunikatu początkowego rozgrywek drużynowych PAB w sezonie 
2016/2017.  

 Niezmienione opłaty w rozgrywkach PAB (500 zł od drużyny, 100 zł kaucji odwołania).  
Referujący tematykę Krzysztof Krause przekazał, że desygnowany do organizacji rozgrywek na 
zebraniu 29 marca (http://www.brydz.poznan.pl/files/2016/a/2016-03-29%20prot01.pdf) członek 
Zarządu nie wykazał inicjatywy w tym kierunku.  

Uwaga: w trakcie pisania protokołu dotarła wiadomość o organizacji „ligi sobotniej” przez 
Dąbrówkę oraz wskazano przedstawiciela organizatora (Kajetan, uczeń klasy maturalnej, 
nie będzie zajmował się również tą ligą).  

3. Andrzej Wachowski omówił zmiany w regulaminie regionalnych turniejów poniedziałkowych w 
IOR (m.in. nagrody popularne, turniej otwarcia sezonu).  

 Zarząd zatwierdził regulamin na sezon 2016/2017.  

 W ramach dyskusji: 
o Marcin Pędziński przedstawił pomysł innej formy turniejów „premia”, jako turniejów GP 

Wielkopolski (z zachowaniem zasad dotyczących ulg).  
o Podjęto dyskusję na temat struktury budżetu turnieju w części opłat sędziowskich.  

4. Na prośbę Marcina Pędzińskiego przedstawiono informacje odnośnie realizacji niektórych 
zaleceń Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji oraz Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

 Uchwały WZD mające charakter zaleceń 
o Uchwała nr 13  

Walne Zebranie Delegatów zobowiązuje Krzysztofa Krausego, Romana Kujawskiego, Jana 
Webera i Mariana Wierszyckiego do doprowadzenia do zaproszenia wszystkich chętnych 
kandydatów na prezesa PZBS do udziału, na własny koszt, w Walnym Zebraniu Delegatów 
Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego w dniu 15 marca 2016 r. 
Zrealizowano (protokół WZD WZBS http://brydz.wlkp.pl/files/2016/protokol_wzd.pdf)  

o Uchwała nr 14 
Walne Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do przygotowania projektu zmian w statucie 
PAB po czerwcu br., zapraszając do konsultacji wszystkich chętnych. 
Zadanie do realizacji, uwarunkowane wcześniejszymi działaniami wyższych struktur 
organizacyjnych 

o Uchwała nr 15 
Walne Zebranie Delegatów obliguje Zarząd do zwoływania walnych zebrań o godz. 18:00. 
Zadanie do realizacji.  

o Uchwała nr 16. 
Walne Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do przygotowania planu i podjęcia działań 
zmierzających do popularyzacji brydża w poznańskim środowisku akademickim.  
Brak informacji o realizacji – pierwszy nowy rok akademicki w trakcie bieżącej kadancji 
dopiero rozpocznie się. Zadanie w zakresie zadań Kajetana Wrońskiego.  

o Uchwała nr 20. 
Walne Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do przedstawienia Komisji Rewizyjnej do 
końca kwietnia 2016 r. propozycji zakresu działalności Poznańskiej Asocjacji Brydżowej 
w najbliższej kadencji. 

http://www.brydz.poznan.pl/files/2016/a/2016-03-29%20prot01.pdf
http://brydz.wlkp.pl/files/2016/protokol_wzd.pdf


Zrealizowano na zebraniu 26 kwietnia (http://www.brydz.poznan.pl/files/2016/a/2016-04-
26%20prot02_Zarz-od-2016.pdf). 

 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej http://www.brydz.poznan.pl/files/2016/a/sprawozdanie-
KR.pdf  
o Kwestia brydża w środowisku akademickim – została podniesiona w formie uchwały 

WZD (patrz wyżej). 
o Obniżenie kosztów abonamentu telefonicznego – sprawa omówiona podczas WZD (pkt. 

8 protokołu. Abonament wygasa w marcu 2017 roku, zostanie zmieniony na tańszą 
ofertę.  

5. Inne sprawy oraz pogranicze PAB/WZBS. 

 Roman Kujawski omówił stan i zamiary środowiska gnieźnieńskiego.  
Został opracowany i opublikowany nowy regulamin turniejów cyklicznych, działacze dążą do 
zakupu maszyny do powielania kart.  

 Zauważono brak wzmianki o sponsorze tytularnym we wstępnym komunikacie Grand Prix 
Wielkopolski 15 października.  

 Omówiono zamiar zakupu maszyny do powielania kart przez WZBS (kwestie umowy, 
konieczności opracowania zasad użytkowania i opłat za wykorzystanie). Zakup spowoduje, 
że budżet WZBS 2017 (oraz PAB) będzie napięty.  

 Przypomniano o pomyśle innych form rozgrywania turniejów (indywiduel, IMPy, teamy).  
 

6. Zgodnie z zapisem protokołu z zebrania 29 marca termin kolejnego zebrania przypadnie 
w grudniu 2016 (http://www.brydz.poznan.pl/files/2016/a/2016-03-29%20prot01.pdf). 
 
  

 
Sekretarz: 
(–) Krzysztof Krause 
 
 

Prezes: 
(–) Marian Wierszycki 
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