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PROTOKÓŁ nr 5 

posiedzenia Zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej 

kadencji rozpoczętej 8 września 2020 r. 

 

Data i miejsce posiedzenia: 19.03.2021 r., godzina 19.45.00, on-line, Google Meet 

Główne zagadnienia: 

-  sprawozdanie finansowe za 2020 r. 

- prowadzenie księgowości 

- Poznańska Liga Okręgowa 

- PAB w kontekście Nadzwyczajnego WZD WZBS-u  

- Turnieje na Real Bridge 

- inne sprawy bieżące. 

W zebraniu wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu PAB: Marian Wierszycki (prezes),  Andrzej 

Wachowski (skarbnik). Małgorzata Cieślińska, Piotr Cieśliński, Marcin Bonawenturczak, Lidia Gapińska.  

Z zaproszenia skorzystali i uczestniczyli w zebraniu: Paweł Perz (przedstawiciel Komisji Rewizyjnej), 

Krzysztof Krause. Małgorzata Cieślińska opuściła zebranie około godziny 22.20. 

1. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 r.   
Skarbnik Andrzej Wachowski omówił najważniejsze wpływy i wydatki w roku 2020, 
poinformował o nadwyżkach finansowych.  
Marian Wierszycki przedstawił (po dyskusji ocenione jako niesatysfakcjonujące) wyjaśnienie 
dotyczące wysokości wydatków na połączenia telefoniczne. 
Omawiano również kwestię wzajemnych rozliczeń pomiędzy WZBS a PAB w latach ubiegłych 
(czy były przekazywane przez WZBS dla PAB dotacje od WSS na sport młodzieży). 

 
Po dyskusji skarbnik zgłosił wniosek o zatwierdzenie sprawozdania (szczegóły w uchwale).  
 
Podjęto Uchwalę nr 2 /2021/2020 - 2024 (w załączeniu). 
 
Głosowało 6 członków Zarządu. Oddano 4 głosy za Uchwałą, dwie osoby wstrzymały się  

od głosu. 

 
2.  Bieżące sprawy finansowe  

- Zarząd zatwierdził faktury wystawione przez Danutę Kazmuchę i Marcina Woźniaka za 
miesiące styczeń i luty. 
- zaakceptowano taryfikator za sędziowanie na platformie Real Bridge. 

 
3. Omówienie kwestii prowadzenia księgowości PAB w związku z rezygnacją dotychczasowego 

księgowego. Po dyskusji  
 

podjęto Uchwałę nr 3 /2021/2020-2024 ( w załączeniu). 
 
Głosowało 6 członków Zarządu. Oddano 6 głosów za Uchwałą. 
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4. Poznańska Liga Okręgowa – przedstawienie Marcin Bonawenturczak. Mecze toczą się bez 
zastrzeżeń, drobne przesunięcia terminów nie mają wpływu na harmonogram całych 
rozgrywek.  
Organizacja finału PLO uwzględniać będzie aktualną sytuację pandemiczną i obowiązujące 
przepisy. 
 

5. PAB w kontekście Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów WZBS -u, które odbędzie się 
27.04.2021 r. – omówienie Krzysztof Krause.   
 
Krzysztof Krause przedstawił tezę, że zgodnie ze statutem WZBS delegaci na ostatnie WZD 
zachowują swój mandat, co jednak nie ogranicza podmiotów będących członkami WZBS w tej 
kwestii. Poparł to przykładami Dąbrówki (delegatów wyznacza jej Zarząd) lub ustania 
członkostwa (nieopłacona składka zawodnicza członka PAB). 
 
Ta kwestia została przeniesiona na następne zebranie Zarządu. Odpowiedzialny  za wyjaśnienie 
wątpliwości prezes Marian Wierszycki. 
 

6. Omówienie sytuacji PAB w świetle informacji z ostatnich zebrań Zarządu WZBS-u (rezygnacja 
Mariana Wierszyckiego z funkcji prezesa WZBS-u). 
 
W związku z powyższym, z uwagi na utratę autorytetu i zaufania, zapytano Mariana 
Wierszyckiego o jego dalszą działalność w PAB – Marian Wierszycki nie wypowiedział się 
w kwestii jego dalszej działalności we władzach PAB. 

 
7. Postanowiono, że na następnym zebraniu Zarządu zostanie dokooptowany nowy członek 

Zarządu na wakujące miejsce (po ustąpieniu z Zarządu PAB Krzysztofa Krausego). 
 

8. Informacja Piotra Cieślińskiego dotycząca niedopuszczenia do turnieju zawodnika o numerze 
PID 04887 i dalszych krokach podjętych w tym zakresie zarówno przez zainteresowanego, jak i 
PAB. 
W toku dyskusji wypracowano wspólne stanowisko Zarządu jako odpowiedź na pismo 
Rzecznika Dyscyplinarnego PZBS z dnia 18 marca br. skierowane do WZBS. 
 
Krzysztof Krause - z pozycji gościa zebrania – zasugerował, by pewne tematy (np. propozycje 
personalne lub dotyczące finansów) były przedstawiane z wyprzedzeniem i nie zaskakiwały 
członków Zarządu jako całości. 

  
 

Z uwagi na późną porę zebranie zakończono mimo niewyczerpania porządku obrad. 
Ustalono, że następne zebranie Zarządu odbędzie się online 31.03.2021 r. o godzinie 19.30. 
 
 

Sekretarz:         Prezes: 
(–) Lidia Gapińska        (–)Marian Wierszycki 
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Uchwała nr 2/2021/2020-2024 

Zarządu POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ 

podjęta drogą głosowania w czasie zebrania on-line 19 marca 2021 r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020. 

 

Zarząd Stowarzyszenia POZNAŃSKA ASOCJACJA BRYDŻOWA postanawia: 

§ 1 

1. Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok finansowy od  01 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 

2. Nadwyżkę przychodów nad wydatkami z roku 2020, w wysokości 5.012,06 zł, przeznaczyć na 

działalność statutową w latach następnych. 

3. Niewykorzystany fundusz F-PDF w wysokości 2.637,40 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. 

 

Głosowało 6 członków Zarządu. Oddano 4 głosy za Uchwałą, dwie osoby wstrzymały się od głosu. 

 

Za Zarząd – Prezes Zarządu 
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Uchwała nr 3/2021/2020-2024 

Zarządu POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ 

podjęta drogą głosowania w czasie zebrania on-line 19 marca 2021 r. 

w sprawie: prowadzenia księgowości PAB. 

 

Prezes Marian Wierszycki i skarbnik Andrzej Wachowski zobowiązali się do zawarcia umowy  

o współpracę w zakresie prowadzenia księgowości dla PAB w terminie do końca marca 2021 r.  

Głosowało 6 członków Zarządu. Oddano 6 głosów za Uchwałą. 

 

Za Zarząd – Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 


