
PROTOKÓŁ nr 17 
spotkania Zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej  

kadencji rozpoczętej 1 marca 2016. 
 

Data i miejsce 
posiedzenia: 
Główne zagadnienia: 

10-03-2020, 15:45; Poznań, ul. Starołęcka 36  
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.  
Przygotowanie WZD.  

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

Andrzej Wachowski, Krzysztof Krause oraz przedstawiciel Komisji Rewizyjnej, Marcin 
Pędziński. Nieobecni: Kajetan Wroński. 
 

2. 15 stycznia 2020 roku Zarząd uchwałą nr 2/2020 (w załączeniu) uwzględnił jeden z wniosków 
poprzedniego WZD i wyznaczył nową porę rozpoczęcia obrad. 

 

3. Omówiono przygotowania do Walnego Zebrania Delegatów (WZD) PAB. 

 Zarząd zatwierdził sprawozdanie z działalności Zarządu kończącej się kadencji 
przygotowaną przez prezesa na WZD na podstawie dostarczonych materiałów (wersja 
robocza sprawozdania była udostępniona na stronie internetowej PAB od 29 lutego 2020). 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapowiedział przedstawienie sprawozdań KR do kończ 
bieżącego tygodnia.  

 Potwierdzono propozycje wysunięcia kandydatur Romana Kujawskiego na 
przewodniczącego oraz Krzysztofa Krause na sekretarza WZD.  

 Omówiono działania związane z zaproszeniem do roli delegata reprezentacji członków PAB 
spoza drużyn uczestniczących w rozgrywkach DMP.  
 

4. Przedyskutowano kwestię delegatów PAB na WZD WZBS – Zarząd stoi na stanowisku, że 
delegatami mogą zostać osoby ujęte w ewidencji bazy CEZAR w drużynach lub klubach PAB. 
 

5. Skarbnik PAB, Andrzej Wachowski, przedstawił sprawozdanie finansowe PAB za 2019 rok. 
Zarząd głosami wszystkich obecnych członków Zarządu jednomyślnie przyjął uchwałę o treści 
podanej w załączniku niniejszego protokołu.  
 

6. Omówiono w trybie roboczym problem koronawirusa (w trakcie zebrania zaczęły się pojawiać 
pierwsze informacje o rekomendacjach Ministerstwa Sportu oraz pierwszych reakcjach PZBS 
oraz innych WZBS.  
Przyjęto robocze założenie zawieszenia (do odwołania) rozgrywek turnieju poniedziałkowego w 
IOR oraz rozgrywek ligi okręgowej.  
Turnieje innych organizatorów odbywające się na (umownym) terenie PAB pozostają w decyzji 
tych organizatorów, zobowiązanych jednak rekomendacją Ministerstwa Sportu – w 

szczególności fragmentem wypowiedzi z komunikatu MS „Rekomendujemy odwołanie 
wszystkich zaplanowanych imprez sportowych, także tych których ustawa nie definiuje jako 
masowe”.  

Dotyczy to praktycznie wszystkich turniejów.  
 

7. Omówiono zgłoszoną przez Olgierda Rodziewicza-Bielewicza zarządowi PAB propozycję 
turnieju uwzględniającą formułę „pro-am”.  
Zarząd potwierdził, że postulowane prze Olgierda ewentualne „włączenie się PAB, aby 
cyklicznie robić takie turnieje” pozostawia nowemu Zarządowi. 
W dyskusji zauważono m.in.  

 Ewentualność pilotażu przedsięwzięcia.  

 Spodziewane trudności wkomponowania w kalendarz.  

 Potrzebę doprecyzowania formuły.  
Przy okazji dyskusji prezes zarządu przekazał otrzymaną informację, że sala WSS została na 
weekendy wynajęta podmiotowi zewnętrznemu.  
 

8. W luźnej dyskusji omówiono pomysły (dla przyszłego zarządu): 

 formuły barometru w turniejach „premia” oraz ewentualnie w wybrane poniedziałki 

 turnieju na IMPy w poniedziałek  



 eksperymentu turnieju parowo-teamowego w poniedziałek. 
 
 
Prezes PAB podziękował ustępującemu Zarządowi za współpracę w kończącej się kadencji. 

 
 
Sekretarz Prezes 
 
 
Krzysztof Krause Marian Wierszycki 

 

Załączniki: 

Uchwała nr 2/2020 
 

Zarządu klubu „POZNAŃSKA ASOCJACJA BRYDŻOWA” 

podjęta drogą głosowania pocztą elektroniczną 15 stycznia 2020 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 1 w zakresie pory rozpoczęcia Walnego Zebrania Delegatów.  

 

Zarząd Poznańskiej Asocjacji Brydżowej (PAB) postanawia zmienić uchwałę o nr 1/2020, 

fragment dotyczący terminu rozpoczęcia obrad przyjmuje treść następującą: 

Zwołuje się zwyczajne Walne Zebranie Delegatów jako Sprawozdawczo-Wyborcze 

w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 36 (godzina 17:45, 17 marca 2020 roku).  

Drugi termin wyznacza się na godzinę 18:15 tego samego dnia. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Za Zarząd – Prezes Zarządu 

 

 

Uchwała nr 3/2020 

Zarządu stowarzyszenia „POZNAŃSKA ASOCJACJA BRYDŻOWA” 

podjęta na zebraniu 10 marca 2020 r. 

Zarząd stowarzyszenia „POZNAŃSKA ASOCJACJA BRYDŻOWA” postanawia: 

§ 1 



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

2019 r. 

2.      Nadwyżkę wydatków nad przychodami z roku 2019 w wysokości 1.548,16 zł pokryć z nadwyżki 

przychodów z lat ubiegłych.  

Niewykorzystany fundusz F-PDF w wysokości 3.155,40 zł oraz pozostałą nadwyżkę 

przychodów w wysokości 3.195,60 zł przeznaczyć na cele statutowe Stowarzyszenia w latach 

następnych. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Za Zarząd – Prezes Zarządu 

 


