
 

Sprawozdanie z działalności 
Poznańskiej Asocjacji Brydżowej 

w kadencji 2012-2016 

 

Stan organizacyjny i prawny 

Poznańska Asocjacja Brydżowa (PAB) z siedzibą w Poznaniu jest stowarzyszeniem założonym 
w 2002 roku. PAB ma osobowość prawną, działa na terenie Poznania i Wielkopolski. PAB jest 
wpisany do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej 
prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania. PAB jest członkiem zwyczajnym 
Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego (WZBS). 

Władze PAB 

Władzami PAB są Zarząd i Komisja Rewizyjna, wybierane na 4-letnią kadencję. W mijającej 
kadencji w skład Zarządu wchodzili: 

- Marian Wierszycki – Prezes, 
- Krzysztof Krause – Wiceprezes, 
- Andrzej Wachowski – Skarbnik, 
- Michał Zimniewicz – Sekretarz, 
- Roman Kujawski, 
- Maria Nowicka, 
- Jan Weber. 

 
W październiku 2014 r. z pełnienia funkcji członka Zarządu zrezygnowała Maria Nowicka i od 
tej pory Zarząd działał w składzie 6-osobowym. 

Zarząd w pełnym składzie zbierał się na posiedzeniach co najmniej raz w roku. Pomiędzy 
posiedzeniami sprawy bieżące były konsultowane drogą telefoniczną i elektroniczną, a także 
przy okazji zebrań zarządu WZBS. Prezydium Zarządu spotykało się w siedzibie stowarzyszenia 
praktycznie co tydzień. Przedstawiciele Zarządu przyjmowali interesantów w siedzibie PAB 
w każdy wtorek. 

W skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2012-2016 wchodzili: 

- Michał Zimpel – przewodniczący, 
- Mirosław Derengowski, 
- Piotr Śmieliński. 

Członkowie 

Członkami zwyczajnymi PAB są zawodnicy zarejestrowani w drużynach ligowych wszystkich 
szczebli z ośrodków brydżowych skupionych w Poznaniu i okolicach – przede wszystkim 
w Gnieźnie, Lesznie, Szamotułach, Nowym Tomyślu, Skokach, Grodzisku Wielkopolskim 
i innych. 



 

Działania realizowane przez PAB 

Rozgrywki ligowe i dyscyplina 

PAB organizuje rozgrywki Drużynowych Mistrzostw Polski na szczeblu ligi okręgowej 
i popularnej (liga popularna zawieszona od sezonu 2014/2015). Rozgrywki ligi okręgowej 
odbywały się w trzech lub dwóch grupach, z czego jedna – nadzorowana przez UKBS 
„Dąbrówka” – rozgrywała mecze systemem zjazdów. 

Jakkolwiek powtarzana co kilka lat ankieta zasygnalizowała w marcu 2013 pewien przełom 
w postrzeganiu zjazdów przez zawodników PAB (liczba zwolenników zjazdów przewyższyła 
liczbę preferujących mecze w piątki), to jednak w dalszym ciągu piątki są wciąż jeszcze 
„żelaznym” terminem meczów dla niektórych drużyn.  

Wykorzystanie systemu IZL do zarządzania ligą jest w PAB oczywistością i tak drużynom, jak 
i organizatorom trudno byłoby powrócić do ewidencji papierowej. 

W całym okresie sprawozdawczym nie odnotowano zdarzeń stanowiących podstawę do 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego na szczeblu PAB. 

Turnieje lokalne 

PAB czuwa także nad przeprowadzaniem cotygodniowych turniejów lokalnych na terenie 
Poznania oraz Gniezna. W Poznaniu turnieje cotygodniowe odbywają się od poniedziałku do 
czwartku oraz często w piątki (o ile nie pokrywają się z terminami ligowymi) i soboty. Nad 
przebiegiem turniejów czuwają poznańscy sędziowie, a przede wszystkim (w kolejności 
alfabetycznej): Ryszard Białkiewicz, Paweł Szczygieł, Piotr Śmieliński, Andrzej Wachowski, 
Andrzej Waligórski, Marcin Woźniak, Michał Zimpel, Stefan Żuberek. Grono tych aktywnych 
lokalnie sędziów rozszerzyło się w ostatnim czasie. Należy zwrócić uwagę na wzrost frekwencji 
na turniejach lokalnych w Poznaniu w kilku ostatnich latach, m.in. przez świetny start 
turniejów środowych na UAM.  

W Gnieźnie turnieje prowadzą Roman Kujawski i Rafał Mikołajczak. W obecnej kadencji 
pojawiły się też inicjatywy lokalnych działaczy – minicykle turniejów organizowanych 
w Grodzisku Wielkopolskim, Puszczykowie oraz w Domu Kultury „Stokrotka”. 

Turnieje ogólnopolskie i regionalne 

Przy współpracy PAB z Wielkopolskim Związkiem Brydża Sportowego organizuje się od wielu 
lat na terenie Poznania turnieje i mityngi o zasięgu ogólnopolskim. Należy tutaj wymienić 
Memoriał Irka Nowaka oraz Poznański Kongres Brydżowy. PAB był także corocznie 
organizatorem ok. 2-3 turniejów cyklu Grand Prix Wielkopolski w Poznaniu, Skorzęcinie 
i Jelonku, które cieszyły się wysoką frekwencją. 

Sprawy sędziowskie 

W 2015 roku został w Poznaniu zorganizowany eksternistyczny kurs i egzamin sędziowski dla 
jednego kandydata z Gniezna. Egzamin zakończył się nadaniem tytułu sędziowskiego. 
W upływającej kadencji dwaj poznańscy sędziowie, Andrzej Wachowski i Stefan Żuberek, 
zostali odznaczeni tytułami honorowych sędziów PZBS. 



 

Finanse oraz majątek PAB 

Przychody 

Główne wpływy na konto PAB pochodzą ze składek członkowskich. Według wcześniejszych 
ustaleń między PAB i WZBS składki wpłacane są na konto WZBS. Ze składki każdego członka 
PAB 5 zł wpływa na konto PAB. Kwota wpływów jest zwiększona o opłaty startowe drużyn 
w lidze okręgowej i (we wcześniejszych latach) popularnej. 

 2013 2014 2015 2016 

Składki członkowskie 2.000 zł  1.750 zł 2.000 zł 

Opłaty startowe 
drużyn LO i LP  

5.450 zł  5.600 zł 5.900 zł 

RAZEM 7.450 zł 6.420 zł 7.350 zł 7.900 zł 

Drugim zasadniczym wpływem jest wpisowe do głównego turnieju cyklicznego 
organizowanego przez PAB, czyli poniedziałkowego turnieju w CSK IOR. Uzyskane z tego tytułu 
kwoty są przeznaczone na pokrycie kosztów organizowania tych turniejów (nagrody, 
sędziowanie, wynajem sali, opłaty do PZBS, WZBS, „pajączek”). Różnica w poszczególnych 
latach wyniosła: 

Turnieje w CK 
IOR 

2012 2013 2014 2015 

 -392,5 zł +5.168 zł +96 zł +3.590,2 zł 

Wzrost w 2013 był wynikiem przerwy wakacyjnej i taniej Sali (na Dębinie). Wzrost w 2015 
wynikał ze wzrostu frekwencji i spowodował zmiany aktualnego regulaminu w kierunku 
wzrostu liczby i wysokości nagród oraz zorganizowania piątego turnieju PREMIA. 

Trzecim źródłem wpływów są dotacje, sponsoring czy usługi marketingowe, głównie 
stanowiące wsparcie drużyn należących do PAB, którym z tych funduszy pokrywamy koszty 
uczestnictwa w DMP. Zwykle 10% „sumy transferowej” pozostaje w PAB, ale w częstych 
przypadkach rezygnujemy i z tego. 

Wydatki  

Do zasadniczych wydatków należą:  

 koszty organizacji turniejów (IOR, niektórych turniejów GPW), 

 stałe koszty administracyjne (telefon, Internet, prowadzenie księgowości, podatki), 

 delegowanie sędziów na doroczną Kursokonferencję Sędziowską. 

Stan finansów 

Stan na 31 grudnia 2012 2013 2014 2015 

konto bankowe 13.505,18 zł 9.985,15 zł 9.191,99 zł 14.268,05 zł 



 

kasa 352,20 zł 1.773,23 zł 271,00 zł 199,10 zł 

RAZEM  
(łącznie z funduszem 
statutowym 5.000 zł) 13.857,38 zł 11.758,38 zł 9.462,99 zł 14.467,15 zł 

Majątek PAB 

PAB takowego nie posiada. Używany sprzęt (karty, kasety licytacyjne, pudełka rozdaniowe 
oraz „pierniczki”) zaliczany jest (księgowo) do inwentarza. Sprzęt w większości jest wspólny 
z WZBS i wspólnie eksploatowany. 

 

Poznań, dnia 23 lutego 2016 r. 

 


