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Protokół 

Walnego Zebrania Delegatów 

Poznańskiej Asocjacji Brydżowej 

zwołanego na dzień 1 marca 2016 r. 

 

Dnia 1 marca 2016 r., o godz. 16:00 w Poznaniu, przy ul. Reymonta 35 rozpoczęło się 

Walne Zebranie Delegatów Poznańskiej Asocjacji Brydżowej (PAB) z siedzibą w Poznaniu. 

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Marian Wierszycki, powitał obecnych i zarządził 

wybory Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania. 

Prezes Marian Wierszycki zaproponował kandydatury Romana Kujawskiego na 

Przewodniczącego Zebrania oraz Michała Zimniewicza na Sekretarza Zebrania. Roman 

Kujawski i Michał Zimniewicz wyrazili zgodę na kandydowanie. Prezes zapytał zebranych 

o inne kandydatury. Innych kandydatur nie zgłoszono. Prezes zarządził głosowanie jawne 

nad przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 1 

Walne Zebranie Delegatów powołuje Romana Kujawskiego na Przewodniczącego Zebrania 

oraz Michała Zimniewicza na Sekretarza Zebrania. 

Za uchwałą głosowała optyczna większość obecnych. Nie oddano głosów przeciw. 

Oddano 1 głos wstrzymujący. Prezes oświadczył, że wybór został dokonany. 

Przewodniczący Zebrania Roman Kujawski objął przewodnictwo obrad. Sekretarz 

Zebrania Michał Zimniewicz przystąpił do sporządzenia listy obecności. 

Przewodniczący odczytał projekt porządku obrad zaproponowany przez Zarząd 

i poprosił o zgłaszanie uwag. Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie 

jawne nad przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 2 

Walne Zebranie Delegatów przyjmuje następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu 

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania 

5. Wybór komisji: 

a. mandatowej, 

b. uchwał i wniosków, 

c. skrutacyjnej; 

6. Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

8. Dyskusja nad sprawozdaniami 

9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej 

10. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 



2 
 

11. Wybory: 

a. Prezesa Zarządu, 

b. Członków Zarządu, 

c. Członków Komisji Rewizyjnej; 

12. Dyskusja 

13. Przyjęcie uchwał i wniosków z Zebrania 

14. Wybór delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze WZBS 

15. Zakończenie obrad 

Za uchwałą głosowała optyczna większość obecnych. Nie oddano głosów przeciw 

i wstrzymujących. Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta. 

Wobec zrealizowania pkt. 1-3 porządku obrad Przewodniczący przeszedł do pkt. 4. 

Ad. 4. 

Przewodniczący poinformował, że delegaci mają przed sobą zaproponowany przez 

Zarząd projekt regulaminu Walnego Zebrania Delegatów i poprosił o zgłaszanie uwag. 

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem 

uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 3 

Walne Zebranie Delegatów przyjmuje regulamin Zebrania stanowiący załącznik do 

uchwały. 

Za uchwałą głosowała optyczna większość obecnych. Nie oddano głosów przeciw 

i wstrzymujących. Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta. Sekretarz 

złożył regulamin Zebrania jako załącznik do protokołu. 

Ad. 5. 

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji Mandatowej. Zgłoszono 

kandydatury: Marcina Woźniaka, Jarosława Lubczyńskiego i Justyny Łaniewskiej. 

Następnie Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał 

i Wniosków. Zgłoszono kandydatury: Marcina Pędzińskiego, Leszka Rosochowicza 

i Kajetana Wrońskiego. Następnie Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do 

Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury: Marka Lisa, Andrzeja Waligórskiego 

i Łukasza Jasińskiego. Przewodniczący zapytał kolejno każdego kandydata o zgodę na 

kandydowanie i wszyscy zgodę wyrazili. 

Wobec zgłoszenia trzech kandydatur do każdej komisji Przewodniczący zaproponował 

głosowanie en bloc za wyborem każdej komisji. Nie zgłoszono sprzeciwu. 

Przewodniczący zarządził kolejno głosowania jawne nad przyjęciem uchwał następującej 

treści: 

Uchwała nr 4 

Walne Zebranie Delegatów powołuje Komisję Mandatową w składzie: Marcin Woźniak, 

Jarosław Lubczyński, Justyna Łaniewska. 
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Uchwała nr 5 

Walne Zebranie Delegatów powołuje Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Marcin 

Pędziński, Leszek Rosochowicz, Kajetan Wroński. 

Uchwała nr 6 

Walne Zebranie Delegatów powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Marek Lis, Andrzej 

Waligórski, Łukasz Jasiński. 

Za każdą z uchwał nr 4-6 głosowała optyczna większość obecnych. Nie oddano głosów 

przeciw i wstrzymujących. Przewodniczący oświadczył, że składy komisji zostały 

wybrane i poprosił członków komisji o przystąpienie do pracy. 

Ad. 6. 

Przewodniczący Zebrania udzielił głosu Prezesowi Zarządu, prosząc o przedstawienie 

sprawozdania z działalności. Prezes omówił sprawozdanie udostępnione przed 

Zebraniem na stronie internetowej PAB oraz przekazane delegatom w formie pisemnej 

na początku Zebrania. W trakcie sprawozdania Prezes poinformował o zasługach 

Waldemara Zalaszewskiego i Macieja Masłowskiego na rzecz brydża w Poznaniu 

i Wielkopolsce oraz wręczył odznaczenia. Po odznaczeniu Prezes kontynuował 

omawianie sprawozdania. Po zakończeniu wystąpienia Prezesa Przewodniczący 

przekazał pisemne sprawozdanie Zarządu jako załącznik do protokołu. 

Ad. 7. 

Przewodniczący Zebrania udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej 

Michałowi Zimplowi, prosząc o przedstawienie sprawozdania Komisji. Michał Zimpel 

omówił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które w formie pisemnej zostało przekazane 

delegatom na początku Zebrania. Michał Zimpel zakończył swoje wystąpienie, składając 

w imieniu Komisji Rewizyjnej wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu 

Zarządowi. Przewodniczący przekazał pisemne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jako 

załącznik do protokołu. 

Ad. 8. 

Przewodniczący otworzył dyskusję nad sprawozdaniami. Głos zabierali: 

 Marcin Woźniak zwrócił uwagę, że godzina rozpoczęcia Walnego Zebrania jest za 

wczesna dla osób pracujących. Przewodniczący Zebrania odpowiedział, że nowy 

Zarząd powinien wziąć ten głos pod uwagę. 

 Andrzej Richter zapytał o współpracę z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Andrzej 

Wachowski poinformował, że to prywatne inicjatywy brydżystów. 

 Marcin Pędziński zwrócił uwagę m.in., że inicjatywy w okręgu podejmowane były 

przy biernym podejściu Zarządu oraz że publikowane przez Zarząd sprawozdania 

są mało konkretne. Zadał także szereg pytań, m.in. o podział składki zawodniczej 

i jej wykorzystanie, o rozdział zadań pomiędzy PAB i WZBS, o preferencję PAB nad 

inne organizacje zrzeszone w WZBS, o udział PAB w organizacji turniejów GPW 

i Memoriału Irka Nowaka, o stałe koszty ponoszone przez PAB, w szczególności 

abonament telefoniczny, o zasadność biura rachunkowego w Pile, o tzw. 
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„czuwanie” PAB nad turniejami lokalnymi w Poznaniu oraz o ewidencjonowanie 

sprzętu uznawanego za wspólny pomiędzy PAB i WZBS. Następnie głos zabrał 

Waldemar Zalaszewski i poinformował, że zadane pytania są bezzasadne przy tak 

niskim budżecie, jakim dysponuje Zarząd. Wywiązała się niezwiązana 

z odpowiedziami na pytania dyskusja z udziałem Waldemara Zalaszewskiego 

i Marcina Pędzińskiego, a później także Mariana Wierszyckiego. Ostateczne 

Przewodniczący Zebrania przerwał dyskusję i poprosił Prezesa o udzielanie 

odpowiedzi. Prezes omówił zakres działalności PAB przy organizacji ligi, 

turniejów, sal i sprzętu na turnieje. Prezes poinformował, że gdy była zawierana 

umowa na abonament telefoniczny, nie było możliwości uzyskania niższej ceny. 

Przewodniczący Zebrania omówił jak działa organizacja turniejów i całego cyklu 

Grand Prix Wielkopolski. 

 Marcin Pędziński poinformował, że przesłał do Zarządu przed zebraniem listę 

pytań, na które chciałby uzyskać odpowiedzi. Przewodniczący Zebrania poprosił 

Sekretarza o odczytywanie kolejnych pytań. 

 Pytanie o konflikt interesów wynikający z unii personalnej pomiędzy PAB i WZBS. 

Michał Zimpel odpowiedział, że ryzyko konfliktu interesów występuje w takich 

sprawach, ale na chwilę obecną jego zdaniem taki konflikt nie występuje w PAB 

i WZBS. 

 Pytanie o rozdział zadań pomiędzy PAB i WZBS. Andrzej Wachowski przytoczył 

uwarunkowania historyczne oraz obawy innych okręgów przed nadmiernym 

partycypowaniem WZBS w kosztach działalności na terenie Poznania, przez co 

taką działalność prowadzi przede wszystkim PAB. Leszek Rosochowicz poprosił 

o skrócenie odpowiedzi o rozdział zadań. Andrzej Wachowski wymienił jeszcze 

ligę okręgową i delegowanie poznańskich sędziów na kursokonferencje 

sędziowskie w ramach zakresu działania PAB. 

 Leszek Rosochowicz zapytał, czy stawiany jest wniosek o likwidację PAB czy 

ograniczenie zakresu działalności. Marcin Pędziński odpowiedział, że 

o ograniczenie zakresu działalności. 

 Pytanie dlaczego PAB jest organizatorem turnieju poniedziałkowego, a nie klub 

„Dąbrówka”, którego działacze proponowali organizację tego turnieju, gdy 

występowały problemy lokalowe, oraz na czym polega „czuwanie” nad turniejami 

w Poznaniu. Andrzej Wachowski wyjaśnił, że od 40-50 lat główny turniej 

cotygodniowy organizuje okręg, więc jest to uwarunkowanie historyczne. 

Wyjaśnił także, że nadzór nad turniejami sprowadza się do kontroli spraw 

organizacyjno-sędziowskich i zgodności przeprowadzanych turniejów 

z obowiązującymi regulacjami. Marian Wierszycki wyjaśnił, że propozycja klubu 

„Dąbrówka” została ostatecznie wycofana przez prezesa klubu. 

 Pytanie o udział PAB w organizacji turniejów GPW, Memoriale Irka Nowaka 

i innych. Wyjaśniono, że PAB partycypuje w kosztach tego typu turniejów, np. 

opłacając obsługę sędziowską. Andrzej Richter zwrócił uwagę, że sprawne 

rozwiązywanie problemów lokalnych turniejów, m.in. problemów z salą na 

turnieje poniedziałkowe, to zasługa Andrzeja Wachowskiego i Mariana 

Wierszyckiego. Prezes wyjaśnił, że od 2 lat PAB i WZBS nie działają przy 

organizacji Memoriału Irka Nowaka ze względu na różnicę punktów widzenia 
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z innymi organizatorami, ale obecnie trwają już rozmowy na ponowną wspólną 

organizacją tego turnieju. 

 Pytanie o stałe koszty administracyjne. Andrzej Wachowski wyjaśnił, że PAB nie 

ponosi kosztów biura przy ul. Reymonta, ponieważ czynsz płaci WZBS. Do stałych 

kosztów zaliczył telefon oraz księgowość w wysokości 200 zł + VAT. Zauważono, 

że bardzo niska cena usług księgowych uzasadnia korzystanie z usług biura w Pile. 

 Głos zabrał Jerzy Wilczek i zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu Zarządu nie 

wspomniano o turniejach cyklicznych odbywających się w Obornikach, 

Murowanej Goślinie i Skokach. Zauważono, że turnieje prowadzi sędzia 

z Nadnoteckiego Związku Brydża Sportowego w Pile, wobec czego nie są one 

kwalifikowane jako turnieje pod nadzorem PAB. Zabierano głos na temat 

programu „Brydż 60+”. Jerzy Wilczek zasugerował rozszerzenie przyszłych 

sprawozdań o tematy, co do których obecnie są kontrowersje. Zapytał także 

o możliwość pozyskania „pierniczków” na turnieje lokalne, a Przewodniczący 

Zebrania obiecał przekazać niezbędne informacje po zakończeniu obrad. Jerzy 

Wilczek zwrócił się również z postulatem, aby rozdzielić funkcje prezesa PAB 

i prezesa WZBS, aby było pole do dyskusji pomiędzy władzami tych organizacji. 

 Marek Lis zabrał głos na temat Memoriału Irka Nowaka. 

Przewodniczący Zebrania zakończył dyskusję nad sprawozdaniami. 

Ad. 9. 

Przewodniczący Zebrania poprosił Komisję Mandatową o złożenie sprawozdania. Marian 

Wierszycki poprosił o sprawdzenie, czy Waldemar Zalaszewski nie powinien znaleźć się 

na liście delegatów uprawnionych do głosowania. Po zbadaniu sprawy Przewodniczący 

Komisji Mandatowej Marcin Woźniak stwierdził, że Waldemar Zalaszewski nie jest 

uprawniony do głosowania. 

Przewodniczący Komisji Mandatowej Marcin Woźniak poinformował, że na Walnym 

Zebraniu Delegatów obecnych jest 27 delegatów na 41 uprawnionych. 

Ad. 10. 

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium 

ustępującemu Zarządowi. Michał Zimpel zapytał, czy nie powinno się udzielać 

absolutorium indywidualnie każdemu członkowi Zarządu. Przewodniczący i Sekretarz 

zweryfikowali w statucie, że absolutorium udziela się całemu Zarządowi. 

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 7 

Walne Zebranie Delegatów udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o przeliczenie głosów. Przedstawiciel 

Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że oddano 26 głosów za uchwałą, a głosów przeciw 

i wstrzymujących nie zgłoszono. Przewodniczący oświadczył, że absolutorium zostało 

udzielone. 

W tym miejscu na zebranie dołączył kolejny delegat uprawniony do głosowania. 
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Ad. 11a. 

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatów na Prezesa Zarządu i sam 

zaproponował kandydaturę Mariana Wierszyckiego, który wyraził zgodę na 

kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatów. 

Przewodniczący zaproponował dokonanie wyboru Prezesa Zarządu w głosowaniu 

jawnym i zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 8 

Walne Zebranie Delegatów postanawia o głosowaniu jawnym przy wyborze Prezesa 

Zarządu. 

Przedstawiciel Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że oddano 26 głosów za uchwałą, 1 głos 

przeciw. Nikt się nie wstrzymał. Wobec tego Przewodniczący zarządził głosowanie jawne 

nad przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 9 

Walne Zebranie Delegatów powołuje Mariana Wierszyckiego na Prezesa Zarządu. 

Przedstawiciel Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że oddano 27 głosów za uchwałą, 1 głos 

wstrzymujący i brak głosów przeciw. Przewodniczący oświadczył, że uchwała została 

podjęta. 

Ad. 11b. 

Przewodniczący zaproponował powołanie do Zarządu poza Prezesem jeszcze 

4 członków. Michał Zimniewicz zauważył, że 5-osobowy Zarząd stanowi statutowe 

minimum, więc może powodować problemy natury prawnej w przypadku, gdy liczba 

członków Zarządu zmaleje. Wobec tego zaproponował powołanie do Zarządu poza 

Prezesem jeszcze 5 członków. Przewodniczący przyjął wniosek i zarządził głosowanie 

jawne nad przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 10 

Walne Zebranie Delegatów postanawia powołać poza Prezesem pięciu członków Zarządu. 

Przedstawiciel Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że oddano 28 głosów za uchwałą i brak 

głosów przeciw i wstrzymujących. Przewodniczący Zebrania oświadczył, że uchwała 

została podjęta i zarządził zgłaszanie kandydatur do Zarządu. 

Do Zarządu zgłoszono następujące kandydatury: Krzysztof Krause, Roman Kujawski, 

Andrzej Wachowski, Jan Weber, Jerzy Wilczek, Kajetan Wroński. Przewodniczący 

Zebrania zapytał po kolei zgłoszonych kandydatów o zgodę na kandydowanie, 

a kandydaci takie zgody wyrazili. Przewodniczący sam również wyraził swoją zgodę na 

kandydowanie.  

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z regulaminem Walnego Zebrania wybór 

członków Zarządu zostanie dokonany w głosowaniu tajnym. Przewodniczący zarządził 

kilkuminutową przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił o przygotowanie kart do 

głosowania. 
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Po kilkuminutowej przerwie Przewodniczący wznowił obrady, a Komisja Skrutacyjna 

wraz z Przewodniczącym Komisji Mandatowej rozprowadzili karty do głosowania wśród 

delegatów według listy obecności. Następnie Komisja Skrutacyjna zebrała oddane głosy 

i przystąpiła do ich liczenia. 

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Łukasz Jasiński ogłosił 

wyniki głosowania: oddano 26 głosów, z tego 26 głosów ważnych. Na poszczególnych 

kandydatów oddano następujące liczby głosów: Krzysztof Krause – 25, Kajetan Wroński 

– 24, Jan Weber – 23, Andrzej Wachowski – 20, Roman Kujawski – 17, Jerzy Wilczek – 16. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że Walne Zebranie podjęło następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr 11 

Walne Zebranie Delegatów powołuje w skład Zarządu, poza Prezesem: Krzysztofa Krausego, 

Kajetana Wrońskiego, Jana Webera, Andrzeja Wachowskiego i Romana Kujawskiego. 

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Mandatowej złożył do protokołu listę obecności 

z podpisami członków Komisji. 

Ad. 11c. 

Przewodniczący Zebrania zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej. 

Zgłoszono następujące kandydatury: Andrzej Richter, Marek Juszczak, Marek Janik 

i Marcin Pędziński. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący 

oświadczył, że regulamin wymaga głosowania tajnego. W tym miejscu Marek Juszczak 

oświadczył, że wycofuje swoją zgodę na kandydowanie. Wobec tego Przewodniczący 

zaproponował głosowanie jawne en bloc na wszystkich kandydatów. Sprzeciwu nie 

zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą następującej treści: 

Uchwała nr 12 

Walne Zebranie Delegatów powołuje w skład Komisji Rewizyjnej: Andrzeja Richtera, Marka 

Janika i Marcina Pędzińskiego. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że oddano 21 głosów za uchwałą, 

2 głosy wstrzymujące i brak głosów przeciw. Przewodniczący Zebrania oświadczył, że 

uchwała została podjęta. 

Ad. 12. 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków z sali. Marcin Pędziński poinformował, 

że kandydat na Prezesa PZBS Witold Stachnik zwrócił się do Zarządu WZBS z prośbą 

o umożliwienie mu wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Delegatów WZBS w dniu 15 

marca 2016 r., a Zarząd WZBS odmówił. Marcin Pędziński zgłosił wniosek, aby 

zobowiązać Zarząd PAB do wystosowania takiego zaproszenia dla Witolda Stachnika. 

Michał Zimniewicz zwrócił uwagę, że Zarząd PAB nie ma prawa zapraszania gości na 

Walne Zebranie Delegatów WZBS, więc zobowiązanie Zarządu PAB nie ma sensu. 

Ostatecznie wnioskodawca doprecyzował, aby zobowiązać członków Zarządu PAB, 

którzy są równocześnie członkami zarządu WZBS, aby doprowadzili do zmiany 

dotychczasowej decyzji zarządu WZBS w tej sprawie. Zgłoszono uwagę, żeby zaprosić 
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wszystkich kandydatów na Prezesa PZBS, a nie tylko jednego. Stefan Żuberek zwrócił 

uwagę, żeby kandydaci przyjeżdżali na koszt własny. Przewodniczący poprosił 

wnioskodawcę o sformułowanie projektu uchwały. 

Krzysztof Krause zasygnalizował potrzebę nowelizacji statutu PAB po uchwaleniu 

nowego statutu PZBS, co może nastąpić w czerwcu. Zgłosił potrzebę powołania komisji, 

która zajmie się opracowaniem tych zmian. Obecni zasugerowali, żeby nie powoływać 

dodatkowego organu, ale zobowiązać Zarząd do takich działań, które pozwolą też osobom 

spoza Zarządu wziąć udział w przygotowaniach. 

Ad. 13. 

Przewodniczący poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie przygotowanych 

projektów uchwał. Jerzy Wilczek zasygnalizował swój wniosek o ustąpienie Prezesa, 

jeżeli zostanie wybrany prezesem zarządu WZBS. Marek Juszczak przypomniał o wniosku 

o organizowanie walnych zebrań o późniejszej godzinie. Po dyskusji i uzupełnianiu 

wniosków przez zebranych Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Marcin 

Pędziński przekazał Sekretarzowi Zebrania przygotowane projekty uchwał. 

Przewodniczący Zebrania poprosił o odczytywanie uchwał i po kolei poddawał je pod 

głosowanie jawne: 

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. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że oddano 20 głosów za uchwałą, 

2 głosy wstrzymujące i 1 głos przeciw. Przewodniczący Zebrania oświadczył, że uchwała 

została podjęta. 

Uchwała nr 14 

Walne Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do przygotowania projektu zmian 

w statucie PAB po czerwcu br., zapraszając do konsultacji wszystkich chętnych. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że oddano 19 głosów za uchwałą oraz 

żadnych głosów przeciw i wstrzymujących. Przewodniczący Zebrania oświadczył, że 

uchwała została podjęta. 

Uchwała nr 15 

Walne Zebranie Delegatów obliguje Zarząd do zwoływania walnych zebrań o godz. 18:00. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że oddano 17 głosów za uchwałą, 

2 głosy wstrzymujące oraz żadnych głosów przeciw. Przewodniczący Zebrania 

oświadczył, że uchwała została podjęta. 

Uchwała nr 16 
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Walne Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do przygotowania planu i podjęcia działań 

zmierzających do popularyzacji brydża w poznańskim środowisku akademickim. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że oddano 21 głosów za uchwałą, 1 głos 

wstrzymujący oraz żadnych głosów przeciw. Przewodniczący Zebrania oświadczył, że 

uchwała została podjęta. 

Uchwała nr 17 

Walne Zebranie Delegatów zarządza przerwę w obradach Walnego Zebrania Delegatów 

zwołanego na dzień 1 marca 2016 r. po pkt. 14 porządku obrad do dnia 15 marca 2016 r. do 

godziny zakończenia Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Brydża 

Sportowego. Intencją Walnego Zebrania jest odwołanie Prezesa Zarządu, jeżeli zostanie 

wybrany prezesem zarządu Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że oddano 9 głosów za uchwałą, 

8 głosów przeciw i 5 głosów wstrzymujących. Przewodniczący Zebrania oświadczył, że 

uchwała została podjęta. 

Ad. 14. 

Przewodniczący Zebrania poinformował, że Poznańskiej Asocjacji Brydżowej przysługuje 

prawo wyboru 31 delegatów na Walne Zebranie Delegatów WZBS i poprosił o zgłaszanie 

kandydatur na delegatów. Przewodniczącemu Zebrania zgłoszono kandydatury osób 

nieobecnych, przedstawiając ich pisemne zgody na kandydowanie: Olecha 

Bestrzyńskiego, Krzysztofa Galubińskiego i Macieja Masłowskiego. Zebrani 

zaproponowali, aby na listę delegatów wpisać ponadto wszystkich obecnych na sali, 

którzy wyrażą zgodę. Wobec tego Przewodniczący poprosił Sekretarza o sprawdzenie 

listy obecności delegatów oraz uzupełnienie projektu uchwały o obecne osoby spoza 

delegatów. Sekretarz stwierdził obecność na sali 23 delegatów. Do listy kandydatów 

dopisano także 5 obecnych spoza listy delegatów: Mariana Wierszyckiego, Michała 

Zimniewicza, Piotra Śmielińskiego, Michała Morysona i Kajetana Wrońskiego. 

Andrzej Richter zasygnalizował, że chciałby zgłosić kolejną kandydaturę, ale nie ma 

pisemnego pełnomocnictwa tej osoby. Przewodniczący Zebrania wyjaśnił, że zgodnie 

z regulaminem Walnego Zebrania osoba nieobecna może być wybrana tylko pod 

warunkiem złożenia jej pisemnej zgody Przewodniczącemu. 

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 18 

Walne Zebranie Delegatów powołuje na delegatów Poznańskiej Asocjacji Brydżowej na 

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego następujące 

osoby: Olech Bestrzyński, Piotr Czarnecki, Krzysztof Galubiński, Adam Hoffmann, Marek 

Janik, Łukasz Jasiński, Marek Juszczak, Łukasz Kaczmarek, Zbigniew Kaczorowski, Krzysztof 

Krause, Roman Kujawski, Marek Lis, Jarosław Lubczyński, Justyna Łaniewska, Maciej 

Masłowski, Michał Moryson, Paweł Perz, Marcin Pędziński, Andrzej Richter, Piotr Śmieliński, 

Andrzej Wachowski, Andrzej Waligórski, Jan Weber, Marian Wierszycki, Jerzy Wilczek, 
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Marcin Woźniak, Kajetan Wroński, Stanisław Zakrzewski, Michał Zimniewicz, Michał 

Zimpel, Stefan Żuberek. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że oddano 22 głosy za uchwałą oraz 

żadnych głosów przeciw i wstrzymujących. Przewodniczący Zebrania oświadczył, że 

uchwała została podjęta. 

W tym miejscu zgodnie z uchwałą nr 17 zawieszono obrady do dnia 15 marca 2016 r. 

Do protokołu złożono: 

1. Regulamin Walnego Zebrania 

2. Sprawozdanie z działalności Zarządu 

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

4. Listę obecności 

 

 

 

Michał Zimniewicz 
Sekretarz Zebrania 

  

Roman Kujawski 
Przewodniczący Zebrania 

 

 

Wznowienie obrad w dniu 15 marca 2016 r. 

Dnia 15 marca 2016 r., ok. godz. 21:30 w Poznaniu, przy ul. Reymonta 35 Sekretarz 

Zebrania Michał Zimniewicz wznowił obrady Walnego Zebrania Delegatów i oświadczył, 

że nie jest obecny Przewodniczący Zebrania Roman Kujawski. Michał Zimniewicz 

zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zebrania. Nie zgłoszono innych 

kandydatur. Jednogłośnie przyjęto w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści: 

Uchwała nr 19 

Walne Zebranie Delegatów powołuje Michała Zimniewicza na Przewodniczącego Zebrania. 

Przewodniczący Zebrania Michał Zimniewicz zarządził sporządzenie listy obecności, po 

czym stwierdził, że obecnych jest 10 delegatów na 41 uprawnionych. Przewodniczący 

oświadczył, że Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał na podstawie § 20 ust. 3 

statutu. 

Przewodniczący Zebrania przypomniał zebranym treść uchwały nr 17 i poprosił 

o zgłaszanie wniosków. Marcin Pędziński zgłosił projekt uchwały. Nikt nie zgłosił 

zastrzeżeń. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały 

następującej treści: 

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. 
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Przewodniczący oświadczył, że oddano 10 głosów za uchwałą oraz żadnych głosów 

przeciw i wstrzymujących. Przewodniczący Zebrania oświadczył, że uchwała została 

podjęta. 

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków na tym Zebranie 

zakończono. 

Do protokołu złożono: 

5. Listę obecności po wznowieniu obrad w dniu 15.03.2016 r. 

 

 

   

Michał Zimniewicz 
Przewodniczący Zebrania 

 


