
Protokół nr 7 
z posiedzenia Zarządu 

Poznańskiej Asocjacji Brydżowej 
 
 
Data:    26.04.2021, godzina 20.45 
 
Miejsce:   Komunikator Internetowy Google Meet 
 
Tematy: 

1. Ustalenie terminu NWZD PAB oraz przygotowanie uchwały o jego zwołaniu.  
 

2. Omówienie kwestii honorowego członkostwa PAB. 
 

3. Omówienie i zatwierdzenie oferty turniejów PAB na maj 2021 r. 
 

4. Omówienie kwestii cyklu „Danusia uczy” 
 

5. Podjęcie decyzji dotyczącej przeznaczenia zarobionych na turniejach RB 
przez PAB środków finansowych w pierwszym kwartale 2021. 
 

6. Podjęcie decyzji dot. podpisania umowy na wynajem biura i obsługę księgową 
z WSS. 
 

7. Podjęcie decyzji w sprawie organizacji SHLB. 
 

8. Przymiarka do organizacji finałowej fazy PLO 20/21 mającej odbyć się w 
realu.  
 

9. Decyzja w sprawie startu z Centrum Gier Umysłowych lub z inną inicjatywą w 
Poznańskim Budżecie Obywatelskim. Uwaga! – składanie wniosków do 
połowy maja.  

 
Lista obecności: 
w zebraniu udział wzięli wszyscy członkowie Zarządu PAB: Małgorzata Cieślińska, Piotr 
Cieśliński, Marcin Bonawenturczak, Elżbieta Paluczek, Katarzyna Żabicka-Bajon oraz 
członkowie Komisji Rewizyjnej PAB Marek Lis, Marcin Pędziński, Paweł Perz. 
 
Ad.1  
Zarząd ustalił, że jeśli obostrzenia związane z sytuacja epidemiologiczną pozwolą, to NWZD 
PAB zostanie zwołane w czerwcu 2021 r, jeśli to okaże się niemożliwe, wtedy NWZD PAB 
zostanie zwołane we wrześniu 2021 r. Członkowie PAB zostaną o dacie NWZD PAB zostaną 
poinformowani najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem. 
 
Ad.2  
Zarząd ustalił, iż na kolejnym zebraniu  podejmie  uchwałę umożliwiającą nadanie 
członkostwa honorowego zasłużonym członkom PAB. 



Ad.3 
Podtrzymano formułę z poprzednich miesięcy, ceny nie uległy zmianie, dodano możliwość 
wykupienia wstępu na zajęcia: „Danusia uczy”, osobom, które nie wykupiły żadnego karnetu. 
 
Ad.4  
Na prośbę prowadzącej cykl: „Danusia uczy” ustalono, że podjęte zostaną działania w 
zakresie znalezienia wsparcia w prowadzeniu zajęć.  
Ustalono, że koordynatorem do spraw szkoleń zostanie Marcin Bonawenturczak, który 
podejmie się m.in. formalizacji zadań, omówienia strategii na przyszłość. 
 
Ad. 5 
Omówienie tego punktu programu przełożono na następne zebranie. 
 
Ad. 6 
Działania w sprawie wynajmu biura i obsługę księgową z WSS są w trakcie, bliskie 
zakończeniu. 
 
Ad.7 
Ustalono, iż odbędzie się kolejna edycja SHLB. 
 
Ad. 8 
Został zakończony etap I PLO 2020/2021, który przebiegł prawidłowo. 
Marcin Bonawenturczak skontaktuje się z kapitanami drużyn, które dostały się do II 
etapu rozgrywek w celu ustalenia terminu spotkania finałowego, który jeśli miałby 
odbyć w realu, jest zależny od sytuacji epidemiologicznej. Kapitanom zostaną 
zaproponowane dwa terminy: czerwiec lub początek września. 
 
Ad. 9 
Szeroko dyskutowano nad projektem  Centrum Gier Umysłowych  w Poznańskim 
Budżecie Obywatelskim. Zgodnie ustalono, że zostaną podjęte działania, w tym 
kierunku.  
 
Termin kolejnego zebrania ustalono na maj 2021r. 
 
 
 
Sekretarz 
Katarzyna Żabicka-Bajon  
 
 
 


