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Sprawozdanie z działalności 

Poznańskiej Asocjacji Brydżowej 

 

Kadencja 2016-2020 

 
Sprawozdanie podsumowuje stan Poznańskiej Asocjacji Brydżowej (PAB) głównie w 
kontekście statutu oraz wytycznych poprzedniego Walnego Zebrania Delegatów.  
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Stan organizacyjny i prawny 

 
Poznańska Asocjacja Brydżowa (PAB 1) ma osobowość prawną (stowarzyszenie wpisane do 
ewidencji stowarzyszeń Urzędu Miasta Poznania pod numerem ST 76, o numerze REGON: 
634418846 i NIP: 7792198575), działa na terenie Poznania i Wielkopolski. 
PAB jest wpisana do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej 
prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania.  
PAB jest członkiem zwyczajnym Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego (WZBS). 
 

Cele PAB definiuje paragraf 7 statutu. Sposoby osiągania ich określa par. 8 statutu.  
 

Najwyższa władza PAB: LUDZIE. 
 
Lokalne lub środowiskowe przekształcenia brydża towarzyskiego w formę zorganizowaną 
wymaga aktywności pojedynczych osób w jakimś środowisku. Ci, którym się chce namawiać i 
załatwiać docierają to tych, którzy chcą się dać namówić i pomóc.  
Kluczem do sukcesu bywa przyjazne stanowisko władz lokalnych lub firm, by nasza ulubiona 
dyscyplina dostała szansę rozwoju – w tym kontekście taką postawę doskonale określa 
archaiczne słowo „dobrodziej”.  

                                                      
1 Geneza powstania PAB. 

 Członkami Polskiego Związku Brydża Sportowego są organizacje, głównie Wojewódzkie Związki 
Brydża Sportowego. Wielkopolski Związek Brydża Sportowego zrzesza również organizacje.  

 Do rozgrywek drużynowych są dopuszczane drużyny reprezentujące jednostkę posiadającą 
osobowość prawną, co oznacza konieczność stosownej rejestracji lub (po deklaracji członkowskiej) 
przystąpienie do jednostki będącej członkiem WZBS.  

Taką jednostką jest od 2002 roku PAB, założona jako stowarzyszenie z siedzibą w Poznaniu. 
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W odróżnieniu od nadrzędnego Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 2  współpraca 
zarządu PAB z członkami asocjacji opiera się na bezpośrednich kontaktach z ludźmi. 
 

Zarząd PAB bardzo ceni aktywność członków (działaczy i zawodników) i nie przypisuje 
sobie ich sukcesów. Starał się wspierać inicjatywy i w miarę możliwości minimalizować 
skutki sygnalizowanych zjawisk negatywnych.  

Zarząd Poznańskiej Asocjacji Brydżowej gorąco dziękuje wszystkim 
wymienionym oraz niewymienionym, często pozostającym w cieniu, osobom 
stanowiącym motor sprawczy brydża w naszym środowisku – za ich pracę, 
chęć, pomoc, aktywność. 

 

Władze PAB (formalne) 

 
Oprócz Walnego Zebrania Delegatów statutowymi władzami PAB są Zarząd i Komisja Rewizyjna, 
wybierane na 4-letnie kadencje.  
Skład władz mijającej kadencji 2016-2020:  

 Zarząd: Marian Wierszycki (prezes), Krzysztof Krause (wiceprezes, sekretarz), Andrzej 
Wachowski (skarbnik), Roman Kujawski, Jan Weber, Kajetan Wroński. 

 Komisja Rewizyjna: Marcin Pędziński (przewodniczący), Marek Janik, Andrzej Richter. 
Zgodnie z przyjętym na pierwszym spotkaniu założeniem Zarząd zbierał się na posiedzeniach 
przynajmniej co kwartał. Pomiędzy zebraniami sprawy bieżące były konsultowane drogą 
telefoniczną i elektroniczną, a także przy okazji zebrań zarządu WZBS.  
Frekwencja na zebraniach (AW - Andrzej Wachowski, JW - Jan Weber, KW - Kajetan Wroński, 
KK - Krzysztof Krause, MW - Marian Wierszycki, RK - Roman Kujawski, KR - Komisja 
Rewizyjna):  

  Data AW JW  KW KK MW RK KR 

1 29-03-2016 TAK TAK - - - TAK TAK (uspr.) - - - 
2 26-04-2016 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 
3 20-09-2016 TAK TAK - - - TAK TAK TAK TAK 
4 06-12-2016 TAK TAK (uspr) TAK TAK TAK TAK 
5 14-03-2017 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 
6 30-05-2017 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 
7 12-09-2017 TAK TAK - - - TAK TAK (uspr) TAK 
8 12-12-2017 TAK TAK - - - TAK TAK TAK - - - 
9 06-03-2018 TAK TAK TAK TAK TAK TAK - - - 

10 12-06-2018 TAK TAK (sp) TAK TAK TAK - - - 
11 11-09-2018 TAK TAK - - - TAK TAK TAK TAK 
12 11-12-2018 TAK TAK TAK TAK TAK TAK - - - 
13 05-03-2019 TAK TAK - - - TAK TAK TAK TAK 
14 11-06-2019 TAK TAK - - - (uspr.) TAK TAK - - - 
15 17-09-2019 TAK TAK TAK (uspr.) TAK TAK TAK 
16 07-01-2020 TAK TAK (sp) TAK TAK TAK TAK 
17 10-03-2020 TAK TAK  - - - TAK TAK TAK TAK 
18 25-08-2020 (uspr) TAK  - - - TAK TAK  - - -  - - - 

Protokoły zebrań zarządu były publikowane na stronie internetowej PAB.  
 
PAB skupia ponad połowę zawodników WZBS, koordynację oraz komunikację działań zarządów 
PAB i WZBS ułatwia stan częściowej unii personalnej.  
 
Komisja Rewizyjna (KR) przedstawia na WZD odrębne sprawozdania (działalności Komisji 
Rewizyjnej, działalności finansowej PAB, oceny pracy Zarządu).  
Zgodnie ze statutem w zebraniach zarządu uczestniczył przewodniczący lub delegowany przezeń 
przedstawiciel przedstawiając głos doradczy. 

W trakcie kadencji Komisja Rewizyjna nie przedstawiała zarządowi wyników kontroli. Głos 
doradczy Komisji był uwzględniany, co zostało odnotowane w protokołach spotkań 
zarządu.  

 

                                                      
2 WZBS bazuje na kontaktach przedstawicielskich z podmiotami-członkami mającymi własną autonomię 
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Członkowie 
 
Członkiem zwyczajnym PAB mocą statutu jest każdy zawodnik z opłaconą składką 
i zarejestrowany w drużynie PAB w centralnej bazie zawodników PZBS.  

Wyznaczenie delegatów na WZD PAB pomija takie osoby, które są zarejestrowane w bazie 
CEZAR w drużynach reprezentujących klub PAB, jednak na poziomie WZBS reprezentują 
członków właśnie WZBS.  
W szczególności są to drużyny (różnych szczebli rozgrywek) Dąbrówki, UKB Kleks, Unii 
Leszno oraz SBS Polonia; dla ustalenia liczb delegatów na WZD są uwzględniani wśród 
innych od PAB puli członków WZBS.  

Wyjaśnia to różnice niektórych prezentowanych danych (w zależności od ujęcia).  
Standardowe zestawienia uzyskiwane z bazy CEZAR są oparte na liczbie zawodników drużyn 
rozgrywek drużynowych zapisanych w bazie jako reprezentujących klub PAB (czyli razem z 
drużynami członków WZBS). 

Stan ewidencji członków z opłaconą składką na koniec 2019 roku:  

Drużyna/klub Członków 
Admira Poznań 8 
BIG Brydż Poznań 11 
BM-CAK Puszczykowo 8 
Chaos Gniezno 8 
CK Rondo Grodzisk Wlkp. 10 
Cybinka Poznań 6 
Dębina Lemury Poznań 7 
Dębina Szynszyle Poznań 8 
DK Stokrotka Senior Poznań 1 
Fikot Trefl Poznań 9 
GRICON STARKA PAB Poznań 6 
Idealny Dach Poznań 9 
IOR I Sokoły Poznań 13 
IOR II Poznań 10 
IOR III Poznań 10 
Jardob Murowana Goślina 7 
Karo Poznań 8 
KB Gniezno 8 
Kit Woolsey Klub Ogrody Poznań 1 
Kopernik Poznań 8 
Nexus Kontrakt Poznań 8 
OOK Oborniki 8 
PAB Poznań 89 
Polski Trefl Fanklub Poznań 4 
Stokrotka II Poznań 9 
Stokrotka Poznań 9 
System Poznań 10 
TB Budowlani Poznań 9 
TRANSFER 6 PAB Poznań 6 
Trefelki Skoki 12 
Veolia Energia Poznań 8 
Wełna Skoki 10 
WKBS Września 9 

Suma 347 

Liczba 347 członków PAB stanowi ok. 56,2% spośród 618 zawodników WZBS z opłaconą 
składką zarejestrowanych w bazie CEZAR (stan 31-12- 019).  
 
Tezę o starzeniu się populacji brydżystów potwierdzają liczby: 122 najstarszych (71+) 
zawodników to ponad połowa najliczniejszej (231) grupy z przedziału 26-65 lat (dane CEZAR, 
18 stycznia 2020):  

Kategoria Liczba Udział Suma:  

Poniżej 21 lat 74 14,14% 
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21-25 lat  22 4,20%  nie uwzględnia 6 członków honorowych PZBS, 

 zawiera w sobie 66 zawodników bez opłacone 
składki za 2020 rok (co oznacza aktualną na 
styczeń 2020 liczbę członków PAB na 457)  

 uwzględnia drużyny reprezentujące kluby 
będące odrębnymi członkami WZBS 

26-65 lat  231 44,16% 

66-70 lat 74 14,14% 

Ponad 70 lat 122 23,32% 

Razem 523  

 

PAB nie ma członków wspierających lub honorowych (ma członków honorowych PZBS).  
 
Liczba wszystkich członków PAB wynikająca z zestawień standardowych CEZARa utrzymywała 
się podczas kadencji na mniej więcej stałym poziomie (na podstawie biuletynów WZBS oraz 
zestawień z bazy CEZAR):  

Rok Łącznie Bez składki PZBS 2020 Efektywnie 

2016 (maj) 467 23 444 

2017 (maj) 450 26 424 

2018 (maj) 481 62 419 

2019 (maj) Brak danych Brak danych 421 

2019 (grudzień) 521 115 406 

2020 (styczeń) 529 72 457 

 

Poznańska Asocjacja Brydżowa 2016-2020. 
 

Za zadania priorytetowe Zarząd uznał na początku kadencji:  

 Wspieranie inicjatyw i popularyzacja brydża sportowego wśród osób kończących aktywność 
zawodową (głównie „Brydż 60+”, ewentualna współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku) 
oraz aktywnych brydżystów niezrzeszonych (np. pomoc organizacyjna dla inicjatyw brydża 
sportowego środowiskowych lub rekreacyjnych). 

 Utrzymywanie i podnoszenie osiągniętego już dobrego standardu cyklicznego turnieju 
poniedziałkowego oraz dbałość o standardy (regulamin i jego przestrzeganie) cyklicznych 
turniejów okręgowych.  

 Organizowanie rozgrywek drużynowych poniżej szczebla III ligi w formie dopasowanej do 
rozpoznanych oczekiwań brydżystów.  

 Niektóre nierutynowe działania przewidziane podczas kadencji:  
o Analiza zainteresowania środowiska poznańskich brydżystów cyklicznymi turniejami 

innymi, niż na zapis maksymalny (punkty meczowe, indywidualne, teamy).  
o Dostosowanie statutu PAB do zmienionych warunków regulacyjnych lub 

organizacyjnych.  
o Analiza potrzeb i ewentualna modyfikacja strony internetowej. 

 
Strona internetowa PAB jest wykorzystywana głównie dla poinformowania brydżystów 
o imprezach, wynikach lub wydarzeniach bieżących.  
Zdecydowanie zwiększono częstotliwość aktualizacji strony głównej najświeższymi i ważnymi 
informacjami. Zmiana grafiki i układu strony nie było działaniem koniecznym dla usprawnienia 
osiągnięcia celu istnienia strony. Wdrożono publikowanie wykazu wydarzeń dla trzech miesięcy.  

O lokalnym, poznańskim lub wielkopolskim, brydżu zaczął (od stycznia 2020 roku) 
regularnie publikować internetowe biuletyny Olgierd Rodziewicz-Bielewicz.  

 
Nie zostały podjęte prace nad aktualizacją statutu PAB, ponieważ zadanie jest uwarunkowane 
wcześniejszymi działaniami wyższych struktur organizacyjnych. 

 

Rozgrywki ligowe i dyscyplina 
 
W PAB organizowano rozgrywki Drużynowych Mistrzostw Polski na szczeblu ligi okręgowej.  
Odbywały się w dwóch grupach, z czego jedna mecze pojedyncze w piątki, zaś druga systemem 
sobotnich zjazdów. 
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Liczba drużyn lig okręgowych PAB w kolejnych sezonach kończącej się kadencji (na podstawie 
ewidencji systemu IZL): 

Sezon Piątki Soboty Uwagi 

2016/2017 9 12 Rozegrano finał lig 

2017/2018 11 7  

2918/2019 10 8 Rozegrano finał lig 

2019/2020 10 8 Przewidziany finał lig 

Liczba drużyn ligi okręgowej utrzymuje ostatnio dość stały poziom, jednak jakieś nieprzewidziane 
zdarzenia mogą istotnie zmienić ten stan (np. rezygnacja drużyn Dąbrówki z rozgrywek 
spowoduje utratę racji bytu kosztownych lig sobotnich). 
 
Desygnowany do organizacji rozgrywek na zebraniu 29 marca 2016 członek Zarządu nie wykazał 
inicjatywy w tym kierunku, rozgrywki były organizowane przez sekretarza PAB. W sezonie 
2019/2020 do organizacji rozgrywek został włączony kol. Paweł Perz.  
 
Liczba drużyn z PAB w rozgrywkach DMP (wszystkich szczebli) w trakcie kadencji: 

Sezon Drużyn 

2016/2017 (V.2017) 40 

2017/2018 (V.2018) 41 

2018/2019 (V.2017) 42 

2019/2020 (XII.2020) 38 (+4 debiutanci, poza systemem DMP) 

 
Liga sobotnia. 

 System zjazdów wymaga dużej dyscypliny drużyn – co stanowi sporą trudność.  

 Rozgrywki tej ligi mają rację bytu (sportowo, ekonomicznie) od przynajmniej 6 drużyn.  

 Złożona z drużyn i zawodników, którym nie pasują popołudniowe piątkowe wyprawy. 
Podstawę jej istnienia stanowią drużyny Dąbrówki. 

 Do sezonu 2016/17 gospodarzem rozgrywek sobotnich był klub Dąbrówka.  

 W 2017 roku Zarząd przedyskutował postrzeganą przez drużyny rozgrywek sobotnich 
przedstawianą pisemnie lub w rozmowach niedojrzałość do drużynowej rywalizacji sportowej 
teamów uczniowskich. Postrzeganie postaw drużyn uczniowskich przez pozostałe 
sprowadziło się do krótkiego sformułowania „niepoważne”; postawa tych drużyn 
dezorganizowała rozgrywki i zniekształciło wyniki w sposób nieakceptowalny przez dorosłych.  
Do tego dołączyła się nieskoordynowana komunikacja pomiędzy przedstawicieli klubu 
Dąbrówka i jego drużyn.  

 Klub Dąbrówka zrezygnował z organizowania rozgrywek od sezonu 2017/2018. Jego drużyny 
startują w rozgrywkach PAB wręcz decydując o istnieniu ligi „sobotniej”. 

 W sezonie 2017/2018 kluczową rolę (dziękujemy) w powołaniu ligi odegrała kol. Lidia 
Gapińska. 

 Od sezonu 2017/2018 zjazdy sobotnie są rozgrywane dzięki przychylności prezesa 
Spółdzielni w Klubie Osiedlowym SM Dębina.  

 Zaobserwowano powtarzające się trudności z naborem sędziów-gospodarzy zjazdów 
sobotnich – mecze są rozgrywane pod ich nadzorem (zazwyczaj początkujących adeptów 
sztuki sędziowskiej). 

Liga piątkowa. 

 Złożona z drużyn i zawodników preferujących utrwaloną ponad czterdziestoletnim zwyczajem 
grę w piątkowe popołudnia. 

 
Niestety czołowe drużyny kolejnych rozgrywek nie wykazywały entuzjazmu do uczestnictwa w 
rozgrywkach wyższego szczebla. 
 
Z inicjatywy kol. Bogumiły Jakubowskiej zorganizowana została przy wsparciu PAB i poza 
systemem rozgrywek DMP Poznańska Liga Debiutantów początkujących brydżystów.  
Przedsięwzięcie było wsparte finansowo ze środków budżetowych Miasta Poznania w ramach 
realizacji projektu pod nazwą „Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski Debiutantów w Brydżu 
Sportowym” zleconego w ramach konkursu „Mikrogranty dla Seniorów” zorganizowanego w 
ramach projektu „Senioralne Potyczki”.  
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Nie udało się pozyskać do tej ligi brydżystów szkolonych na zajęciach dla seniorów 
prowadzonych w ramach projektów budżetu obywatelskiego.  

 
Przez wszystkie sezony kontynuowano wykorzystanie systemu IZL do zarządzania ligą 
okręgową; trudno wyobrazić sobie (drużynom, jak i organizatorom) powrót do ewidencji 
„papierowej”.  
 
Dane ilościowe z bazy CEZAR o drużynach z PAB (stan na 31-12-2019): 

Kategoria Drużyn  

Ekstraklasa 2  

Pierwsza Liga 2  

Druga Liga 3  

Trzecia Liga 13  

Liga Okręgowa 18  

Kluby niestartujące w DMP (w tym 4 z ligi debiutantów) 8  

 

Cykliczne turnieje w Poznaniu. 
 
W Poznaniu turnieje cotygodniowe odbywają się praktycznie przez cały tydzień, od poniedziałku 
do czwartku oraz często w piątki (o ile nie pokrywają się z terminami ligowymi) i soboty.  
Lokalizacja trzech głównych turniejów w różnych geograficznie dość oddalonych miejscach 
Poznania (IOR, Morasko, Starołęka) oferuje wybór miejsca gry – co jest niebagatelną zaletą.  
Nad przebiegiem turniejów czuwają poznańscy sędziowie, w kolejności alfabetycznej: Ryszard 
Białkiewicz, Marcin Woźniak, Michał Zimpel.  
Informacja „Gdzie grać” oraz regulaminy turniejów cyklicznych są publikowane na stronie 
internetowej PAB.  
Dwa cykle (poniedziałek, środa) mają rangę turniejów regionalnych i cieszą się stałą i wysoką 
frekwencją.  

Regionalne turnieje poniedziałkowe w Centrum Kongresowym IOR. 
Turnieje poniedziałkowe mają długą tradycję (dobiegają sześćdziesiątki ). 
Od wielu lat ich opiekunem i zarządcą jest Andrzej Wachowski – i to głównie jego zasługą 
jest popularność i wysoki poziom organizacyjny.  
Liczba par w poszczególnych latach (w każdym roku rozgrywanych jest około 47-50 
turniejów, w zależności od okładu kalendarza): 

Rok Par Średnia opłata startowa pary (zł) Średnia roczna liczba par 

2012 1151  25,35   

2013 1225  27,96   

2014 1412  26,97   

2015 1855  27,56 1411  

2016 1781  27,01   

2017 2020  26,61   

2018 1854  25,90   

2019 1954  26,63 1902  

Średnio 1657  26,76   

Na te liczby (trzeba je ocenić pozytywnie) wpływają następujące czynniki: 
o dobre warunki gry;  
o stałość miejsca w dobrej lokalizacji;  
o wdrożenie dodatkowo nagradzanej klasyfikacji popularnej;  
o niezmienność opłat startowych przez 6 lat (od 2013 do stycznia 2020). 
Struktura uczestników nie odbiega od składu PAB, w poszczególnych sezonach (od 
września do sierpnia) wyglądała następująco: 

Sezon Zawodników 66+ Pań U25 

2016-2017 231 107 29 17 

2017-2018 228 118 30 24 
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2018-2019 251 118 41 24 

2019-2020 (do 13 stycznia) (196) (95) (30) (9) 

Turniej jest niemałym przedsięwzięciem finansowym (lata 2016-2019): 
o Średnia opłata startowa (od pary) wyniosła 26,58 zł. 
o Łączna kwota wpłat ze startówek to prawie 202 000 zł. 
o Lwią część tego przychodu (łącznie 126 591 zł) pochłonęły:  

 Sala (56 850) 
 Sędziowanie (45 770) 
 Odpisy do PZBS (18 267) 
 Pajączek (5 704) 

o Fundusz nagród (poszczególne turnieje, „premie”) wyniósł 68 440.  
 

Regionalne turnieje środowe na Morasku. 
Kilkuletnia już inicjatywa Michała Zimpla, która wniosła (wraz z turniejami czwartkowymi) 
pewną nową jakość w rzeczywistości turniejowej. Rozgrywany stale w tym samym 
miejscu turniej nie konkuruje z turniejami poniedziałkowymi i cieszy się wyrównaną oraz 
wysoką i rosnącą ostatnio frekwencją – dane z 205 turniejów od początku 2016 roku: 

 
o Średnio 36,53 pary (mediana = 36). 
o Rekord – 54 pary (19 lutego 2020) 
o 17 turniejów – powyżej 40 par 
o 44 turnieje – poniżej 30 par. 

 
Turnieje okręgowe. 

 Rozgrywany na IMPy turniej czwartkowy (Starołęka) odnotowuje rosnącą frekwencję, która od 
jesieni 2019 zdecydowanie przekroczyła barierę 20 par (średnia ostatnich 10 turniejów od 
końca listopada do początku lutego wyniosła ponad 25 par). 
Wybrane turnieje wchodzą w skład mistrzostw Wielkopolski na IMPy, opiekunem cyklu jest 
Marcin Woźniak.  

 W okręgowym turnieju wtorkowym na osiedlu Kopernika uczestniczy regularnie paręnaście 
par; zgłoszenie turnieju do Pajączka daje szanse zawodnikom mniej doświadczonym na 
zdobywanie punktów klasyfikacyjnych.  

 Do powyższego należy dodać rozgrywany przez całą kadencję minicykl czterech turniejów 
okręgowych w Puszczykowie.  
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Różne od maxów formy rozgrywek.  

 Nikła, pomimo wysokich nagród, reprezentacja członków PAB w otwartym turnieju teamów w 
Wągrowcu pozwoliła nisko ocenić zainteresowania tą formą zawodów.  
Tym niemniej warto sprawdzić zainteresowani lokalne przeprowadzając pilotażowe turnieje 
teamów w miejsce maxów poniedziałkowych, w formule dostosowanej do oczekiwań 
zawodników (np. dobieranie par do wyrównania WK teamów).  

 Turnieje indywidualne są obecnie rzadkością nie tylko w Wielkopolsce.  

 Turnieje na IMPY odbywają się w Poznaniu co tydzień w czwartki.  
Bez sprawdzenia praktycznego nie można ocenić, czy bogactwo wyboru może wywołać swoisty 
„kanibalizm” zawodów.  
 

Poznań i okolice. 
W ciągu ostatnich około dwóch lat zauważalną i liczną grupą, która zasiliła szeregi PAB są 
brydżyści wywodzący się głównie ze szkoleń „Nauki Brydża”.  

Towarzysko i brydżowo skupili się wokół środowiskowych spotkań brydżowych „Na 
DOBREj” – bardzo sympatycznej inicjatywy Małgorzaty i Piotra Cieślińskich. 

W marcu ukształtowało się Stowarzyszenie Brydża Sportowego REBID z siedzibą w Grodzisku 
Wielkopolskim (zostało członkiem WZBS). 
Stałym od lat ośrodkiem brydżowym jest Gniezno ze swoją poświęconą brydżowi stroną 
internetową i regularnymi turniejami (częstymi uczestnikami tych turniejów są brydżyści 
z Wrześni). Cotygodniowy turniej poniedziałkowy ma prowadzone swoje klasyfikacje długofalowe 
(roczne i wieloletnie). Gnieźnianie dzięki dobrej gospodarce finansowej dorobili się własnego 
sprzętu (w tym maszyna do powielania kart).  
W ostatnich latach, głównie poprzez starty w ligach okręgowych do sfery PAB (Wełna), dołączył 
coraz bardziej prężny ośrodek w Skokach – kol. Grzegorz Samol prowadzi tam bardzo aktywną 
działalność wśród zarówno młodzieży (12 nowych zawodników zarejestrowanych w PZBS), jak i 
seniorów.  
Brydżyści Skoków, Obornik, Murowanej Gośliny (oprócz rozgrywek ligowych) oraz Rogoźna 
uczestniczą w cyklu turniejów powiązanych geograficznie miejscowości (ta działalność nie 
podlega wsparciu lub nadzorowi PAB).  
Dzięki aktywności kolegów Dymnego i Węglarza umacnia się zainteresowanie brydżem w 
Puszczykowie (regularne spotkania na 4-5 stołów dwa razy w tygodniu, cztery cykliczne turnieje 
okazjonalne).  
Brydżyści ze Śremu (niegdyś bardzo mocnego ośrodka brydża wielkopolskiego) spotykają się 
raz w tygodniu. 

 

Brydż wśród seniorów. 
 
Informacje o udziale seniorów w życiu brydżowym Poznania i okolic są rozproszone 
w pozostałych częściach sprawozdania.  
Do 2018 roku PAB wystawiał rachunki będące podstawą płatności za wynajem pomieszczeń 
i prowadzenie zajęć przez wskazanych bezpośrednich wykonawców.  
Dzięki działaniom szkoleniowym wśród seniorów dołączają oni sukcesywnie do PZBS (sama liga 
debiutantów to „zastrzyk” 13 nowych zawodników, do tego doszła reaktywacja po przerwie 
zawodników już zarejestrowanych w PZBS).  
Szkolenie seniorów prowadzą od kilku lat Marcin Woźniak i Michał Zimpel; niedawno dołączył do 
nich Andrzej Mazurek.  
Do brydża sportowego seniorów wciąga kol. Grzegorz Samol w Skokach.  
Inicjatywa kol. Bogumiły Jakubowskiej jest omówiona w części poświęconej rozgrywkom.  
 

Brydż wśród studentów. 
 
W końcówce kadencji Kajetanowi Wrońskiemu po kilkuletnich staraniach udało się umocować 
pozycję brydża w zajęciach dla studentów UAM.  
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PAB sfinansował działania promocyjne organizowanych dla studentów w roku akademickim 
2019/2010 zajęć poświęconych brydżowi – środki zostały przeznaczone głównie na 
projektowanie i wydruk ulotek informacyjnych oraz pozycjonowanie akcji informacyjnej w 
mediach społecznościowych.  
Odbyło się 11 zajęć opartych na materiałach opracowanych przez kol. Sibilskiego. Zajęcia 
rozpoczęło 38 osób, przez cykl przewinęło się 55 osób, aktualnie szkoleniu podlega 25 osób.  
Drużyny Dąbrówki uczestniczące w lidze „sobotniej” są w dużej części złożone ze studentów 
(głównie UAM).  
 

Turnieje ogólnopolskie i regionalne. 
Współpraca PAB z Wielkopolskim Związkiem Brydża Sportowego jest niezbędna w 
organizowaniu na terenie Poznania zawodów o zasięgu ogólnopolskim. Należy tutaj wymienić 
Memoriał Irka Nowaka oraz Poznański Kongres Brydżowy. PAB był także organizatorem ok. 2-3 
turniejów cyklu Grand Prix Wielkopolski w Poznaniu i Jelonku, które cieszyły się wysoką 
frekwencją.  
 

Finanse oraz majątek PAB  
 
Niniejsze podsumowanie finansowe za lata 2016–2019 bazuje na oficjalnych zestawieniach 
księgowych i materiałach pomocniczych. 
 

PAB zachowuje płynność finansową utrzymując zbilansowany poziom przychodów 
i wydatków.  
 
Przychody  
Źródła dochodów PAB i ich przeznaczenie określa par. 30 statutu PAB: 

1. Dochody PAB tworzone są z:  
- wpisowego nowych członków, 
- składek członkowskich,  
- dotacji i darowizn na rzecz PAB,  
- organizowanych imprez  
- i z innych źródeł.  
2. Dochody PAB w całości przeznaczane są na realizację zadań statutowych. 

Wpływy na konto PAB pochodzą głównie ze składek członkowskich. Według wcześniejszych 
ustaleń między PAB i WZBS składki wpłacane są na konto WZBS.  
Całkowita składka jest jednolita w całej Polsce (od roku 2018) i jej podział między PZBS, WZBS i 
PAB jest następujący: 

Kategoria wiekowa Polska PZBS WZBS PAB 

< 21 40 25 10 5 

21-25 90 50 35 5 

26-65 160 100 45 15 

66-70 110 75 30 5 

> 70 60 30 17 13 

Członkowie honorowi PZBS 0 0 0 0 

Kwotę wpływów zwiększają opłaty startowe drużyn ligi okręgowej, co daje w poszczególnych 
latach łącznie: 

  2016 2017 2018 2019 

Składki członkowskie 1 740 zł 4 213 zł 4 005 zł 4 485 zł 

Opłaty startowe drużyn LO (i LP) 5 600 zł 5 950 zł 7 200 zł 7 200 zł 

RAZEM 7 340 zł 10 163 zł 11 205 zł 11 685 zł 

 
Kwoty z wpisowego do głównego turnieju cyklicznego organizowanego przez PAB, czyli 
poniedziałkowego turnieju w Centrum Kongresowym IOR są przeznaczone na pokrycie kosztów 
organizowania tych turniejów (nagrody, sędziowanie, wynajem sali, opłaty do PZBS, WZBS, za 
„pajączka”) oraz na fundusz długofalowy, z którego opłacane jest wpisowe i nagrody w 
turniejach-premia organizowanych 5 razy do roku.  
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Należy podkreślić, że turniej poniedziałkowy jest przedsięwzięciem samofinansującym się 
i nie generuje niezbilansowanych zysków lub strat dla PAB. Różnica przychodów i 
rozchodów wyniosła przez cztery lata -337 zł: 

2016 2017 2018 2019 

805 249 -1777 386 

 
Trzecim źródłem wpływów są dotacje, sponsoring czy usługi marketingowe. Stanowią one 
głównie wsparcie od drużyn należących do PAB; z tych funduszy pokrywane są koszty 
uczestnictwa w DMP (opłaty startowe, delegacje, składki). Zwykle 10% „sumy transferowej” 
pozostaje w PAB, ale w częstych przypadkach zrezygnowaliśmy i z tego. 
 
Łączne przychody w poszczególnych latach wynosiły: 

  2016 2017 2018 2019 

Składki członkowskie 1 740,00 zł 4 213,00 zł 4 005,00 zł 4 485,00 zł 

Opłaty drużynowe 5 600,00 zł 5 950,00 zł 7 200,00 zł 7 200,00 zł 

Turnieje IOR 48 107,00 zł 54 908,00 zł 48 018,00 zł 52 045,00 zł 

Dotacje celowe 11 240,00 zł 13 460,00 zł 12 959,00 zł 8 770,00 zł 

RAZEM 66 687,00 zł 78 531,00 zł 72 182,00 zł 72 500,00 zł 

 
Wydatki  
Do głównych i stałych wydatków należą koszty:  

 Organizowania 
o turniejów (IOR, niektórych turniejów GPW),  
o rozgrywek ligi okręgowej,  
w tym sędziowania i wynajmu pomieszczeń, obsługi (IZL), nagród, a także funduszu 
długofalowego i odpisów na rzecz PZBS.  
W trakcie kadencji utrzymywały się na mniej więcej stałym poziomie oscylując wokół 
średniej rocznej 53 800 zł. 

 Administracyjne (obsługa księgowa, telefon, IT)  
W trakcie kadencji utrzymywały się na mniej więcej stałym poziomie około 19 500 zł 
rocznie.  

Pozostałe wydatki stanowiły: 

 Delegowanie sędziów na Kursokonferencję Sędziowską; 

 Opłaty za drużynę Gricon-Starka-PAB (w ramach umów sponsorskich); 

 Koszty organizacji zajęć dla Seniorów (w ramach programu Trener Senioralny Fundacji AWF 
Poznań); 

 Zakup książkowych nagród turniejowych dla młodzieży; 

 Akcja informacyjna i szkolenie dla studentów UAM.  
 
Stan finansów w poszczególnych latach 
 

(Stan na 31 grudnia 2019) 2016 2017 2018 2019 

Na koncie bankowym  14 471,88 zł 15 358,85 zł 13 788,13 zł 11 577,03 zł 

W kasie  157,60 zł 211,92 zł 151,92 zł 1 850,92 zł 

RAZEM 14 629,48 zł 15 570,77 zł 13 940,05 zł 13 427,95 zł 

W tym:  
- fundusz długofalowy IOR 

- fundusz statutowy PAB  

 
3 616,40 zł 

5 000 zł 

 
3 315,40 zł 

5 000 zł 

 
3 196,40 zł 

5 000 zł 

 
3 155,40 zł 

5 000 zł 

 
Majątek PAB. 
PAB nie posiada majątku. Używany sprzęt (karty, kasety licytacyjne, pudełka rozdaniowe oraz 
„pierniczki”) zaliczany jest księgowo do inwentarza. 
Sprzęt w większości jest wspólny z WZBS i wspólnie eksploatowany. 
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Dodatek. Rok 2020 – koronawirus3.  
 
W momencie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego (14 marca 2020) w PAB: 
- Rozgrywki lig okręgowych i debiutanckiej zostały zawieszone po rozegraniu około 2/3 

meczów, a następnie w połowie maja zakończone (z zachowaniem stanu tabeli na moment 
zawieszenia).  

Poznańscy głównie brydżyści na wezwanie Marcina Bonawenturczaka i Roberta 
Ciesielskiego uformowali 11 drużyn rozgrywanej w Internecie ligi „Stay home” (I edycja, 
zwyciężyła drużyna IOR 3). Do drugiej edycji przystąpiło już 13 drużyn, trwa trzecia już 
edycja (16 drużyn). 

Brawo Marcin z Robertem! 
W związku z dużą nieokreślonością sytuacji przyszłego sezonu oraz opisanymi w punkcie 
na temat rozgrywek ligi okręgowej kłopotami ustępujący zarząd PAB przyjął, że rozgrywki 
drużynowe będą odbywać się w formie pojedynczych meczów. 

- Zawieszono rozgrywanie turniejów.  
Reaktywacja turniejów „na żywo” odbywa się jak dotąd (koniec lipca) bardzo powoli 
(wpływa na to godna pochwały ostrożność i dość ostre odgórne ograniczenia 
organizacyjne PZBS). 
Do Internetu trafił cykl turniejów miłośników brydża „Na DOBREj”. 

- Nie zdążyliśmy odbyć w przewidzianym terminie Walnego Zebrania Delegatów PAB.  
 
Koronawirus zmienił brydża porównawczego, który przeniósł się do internetu. Ma to swoje 
olbrzymie zalety (podtrzymywanie nawyków) oraz dużo wad (np. odmienne od gry „na 
żywo" możliwości i pokusy wykorzystania nielegalnej informacji).  
 
Ciekawy i pozytywny skutek uboczny koronawirusa to dostrzeżenie brydża w skali UAM.  
Brydżyści byli jedyną sekcją sportową na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, która mimo 
stanu epidemiologicznego i w związku z tym podjętymi decyzjami rektora uczelni, cały czas 
odbywała treningi. Odbyło się to dzięki specyfice naszej gry i możliwości treningów online. 
Zajęcia prowadzono są regularnie co tydzień przy utrzymaniu frekwencji na poziomie sprzed 
wprowadzenia obostrzeń.  
 
 
 
 
Poznań, 28 lutego 2020 r (dodatek 30 lipca 2020).  
Dokument (bez dodatku) zatwierdzony na zabraniu Zarządu PAB 10-03-2020.  
 

                                                      
3 Dodano 30 lipca 2020. 


