
Protokół nr 8 
z posiedzenia Zarządu 

Poznańskiej Asocjacji Brydżowej 
 
 
Data:    18.05.2021, godzina 18.00 
 
Miejsce:   Komunikator Internetowy Google Meet 
 
Tematy: 

1. Ustalenie terminu NWZD PAB. 
2. Powrót turniejów do realu wznowienie poniedziałkowego IOR 
3. Rozszerzenie oferty turniejów w realu. 
4. Regulamin turniejów w realu.   
5. Decyzja o wydatkowaniu środków finansowych zarobionych przez PAB w pierwszym 

kwartale 2021 na turniejach RB. 
6. Cykl szkoleniowy w okresie wakacyjnym. 
7. Analiza ilości sprzętu, jakim dysponuje PAB. 
8. Udostępnianie sprzętu należącego do PAB – cennik. 
9. Uzupełnienie celów statutowych.  
10. Termin finałowej fazy PLO 20/21.  

  

 
Lista obecności: 
w zebraniu udział wzięli członkowie Zarządu PAB: Małgorzata Cieślińska, Piotr Cieśliński,   
Elżbieta Paluczek, Katarzyna Żabicka-Bajon oraz członkowie Komisji Rewizyjnej PAB Marek 
Lis i Paweł Perz. 
 
Ad.1  
Ustalono termin NWZD PAB na 15 czerwca 2021 r.  
  
Ad.2  
Zarząd postanowił, że poniedziałkowe turnieje IOR wracają do realu z początkiem czerwca 
2021. 
 
Ad.3 
Omówiono możliwości rozszerzenia turniejów PAB, w tym organizowanych w realu.  Obecnie 
trwają rozmowy ustalające szczegóły tego przedsięwzięcia. 
 
Ad.4  
Poruszono kwestię korekty regulaminu turniejów w realu z uwzględnieniem cennika i 
systemu nagród. 
 
 
 



Ad. 5 
Zgodnie z wynikami ankiety postanowiono, że środki zarobione przez PAB w pierwszym 
kwartale 2021 na turniejach RB zostaną wydane na zakup ekspresu do kawy oraz nowego 
sukna na obrusy.  
 
Ad. 6 
Ustalono, iż w okresie wakacyjnym cykl szkoleniowy zmieni swój charakter- zostanie 
ograniczony do turnieju, omówienia oraz testu, nie będzie wprowadzany nowy materiał. 
 
Ad.7 
Stwierdzono, że PAB dysponuje bardzo małą ilością pierników. Ich liczba nawet z tymi 
wypożyczonymi nie zaspakaja potrzeb turniejowych, dlatego zostaną podjęte kroki w celu 
zakupienia większej ich ilości. 
 
Ad. 8 
Ustalono, iż sprzęt należący do PAB może być wypożyczany, jednak za opłatą, co wymaga 
stworzenia cennika.  
 
Ad. 9 
Skierowano pytanie do członków KR, czy jest możliwość uzupełnienia celów statutowych o 
działania na rzecz seniorów. Cel taki jest niezbędny w uzyskaniu jakichkolwiek dotacji z UM. 
 
Ad.10 
Postanowiono, że finał PLO 20/21 odbędzie się w II połowie września 2021 r. 
 
 
Termin kolejnego spotkania nie został ustalony. 
 
 
 
Sekretarz 
Katarzyna Żabicka-Bajon  
 
 
 


