
PROTOKÓŁ nr 1 

posiedzenia Zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej 

kadencji rozpoczętej 8 września 2020 r. 
 

Data i miejsce posiedzenia: 18.09.2020 r. godzina 19.00, ul Starołęcka 36, 61-361 Poznań 

Główne zagadnienia: 

- ukonstytuowanie się Zarządu; 

- propozycja podziału zadań; 

- sprawy organizacyjne. 

 

1. W zebraniu wzięło udział sześcioro z siedmiorga wybranych 8 września 2020 członków Zarządu PAB: 

Marian Wierszycki (prezes), Marcin Bonawenturczak, Małgorzata Cieślińska, Piotr Cieśliński, Lidia 

Gapińska, Andrzej Wachowski (nieobecny Krzysztof Krause (usprawiedliwiony) oraz przedstawiciel 

Komisji Rewizyjnej PAB- Paweł Perz. 

 

2. Prezes zgłosił kandydatury: Małgorzaty Cieślińskiej do pełnienia funkcji wiceprezesa, Andrzeja 

Wachowskiego do pełnienia funkcji skarbnika i Lidii Gapińskiej do roli sekretarza. 

Każdą propozycję przyjęto jednogłośnie. Tym samym Zarządu PAB w kadencji 2020 – 2024 

ukonstytuował się w składzie: 

- Marian Wierszycki – prezes 
- Małgorzata Cieślińska – wiceprezes 
- Andrzej Wachowski – skarbnik 
- Lidia Gapińska – sekretarz 
- Marcin Bonawenturczak – członek Zarządu 
- Piotr Cieśliński – członek Zarządu 
- Krzysztof Krause – członek Zarządu 
 

3. Jednogłośnie przyjęto propozycję prezesa zwoływania formalnych spotkań Zarządu nie rzadziej niż co 

trzy miesiące. Zachowane zostają przyjęte zasady komunikacji i podejmowania decyzji drogą mailową. 

 

4. Prezes zaproponował utworzenie następujących komisji i wysunął kandydatów na ich 

przewodniczących: 

- Komisja do spraw gier – przewodniczący Marcin Bonawenturczak, 

- Komisja do spraw organizacji imprez – przewodnicząca Małgorzata Cieślińska, 

- Komisja do spraw organizacji brydża środowiskowego – przewodnicząca Małgorzata Cieślińska, 

- Komisja do spraw sprzętu – przewodniczący Piotr Cieśliński. 

Kandydaci na przewodniczących wyrazili zgodę. Propozycję przyjęto jednogłośnie i tym samym 

przyjęto przydział zadań.  

 

5. Sprawy bieżące: 

a) bezpieczeństwo na turniejach poniedziałkowych w IOR, przesłony z pleksi na stoły – omówienie 

wyników ankiety, zasadność ewentualnej inwestycji; przestrzeganie podczas turniejów 

przepisów związanych z pandemią; oświadczenia uczestników turnieju dotyczące stanu zdrowia 

i zaznajomienia się z regulaminem PZBS w kwestii zabezpieczeń w czasie pandemii – łącznie ze 

startówką – przygotowanie Piotr Cieśliński; 

b) równoległe łączone turnieje w dwóch lokalizacjach (IOR, Starołęka – realizacja uchwały Walnego 

Zebrania Delegatów PAB; ewentualna reaktywacja pozostałych turniejów – Marcin 

Bonawenturczak i Małgorzata Cieślińska; 



c) strona PAB-u na Facebooku w celu informowania o działalności PAB -u i propagowania brydża – 

Małgorzata Cieślińska; 

d) sędziowanie w IOR, kwestia wynagrodzenia dla sędziego (-ów), wsparcia dla sędziego (-ów) ze 

strony PAB – odpowiedzialny prezes; 

e) kontakty do członków PAB-u a RODO; przygotowanie formularza dotyczącego wyrażenia zgody 

przez uczestników turniejów na przetwarzanie danych przez PAB – Piotr Cieśliński; 

f) oferta stowarzyszenia PAB do członków PAB-u – poszerzenie oferty imprez (także 

pozabrydżowych); 

g) brydż młodzieżowy, propagowanie brydża w liceach; 

h) ewentualna współpraca z Nauką Brydża. 

 

Termin kolejnego zebrania Zarządu PAB wyznaczono wstępnie na 8 grudnia. 

 

Sekretarz: Prezes: 

 

(–) Lidia Gapińska (–) Marian Wierszycki 

 


