
Protokół nr 9 
z posiedzenia Zarządu 

Poznańskiej Asocjacji Brydżowej 
 
 
Data:    13.07.2021, godzina 17.30 
 
Miejsce:   Biuro PAB, WSS, ul. Starołęcka 36 
 
Tematy: 

1. Wybór protokolanta 
2. Przydział zadań 
3. Sprawozdanie finansowe 
4. Plan działań na sierpień 
5. Wyniki turniejów na stronie PAB 
6. Gdzie gramy – aktualizacja 
7. Regulaminy turniejów w IOR i na Morasku – aktualizacja 
8. Kierunek dalszych działań: propozycje na następne zebranie 

Lista obecności: 
w zebraniu udział wzięli: Ewa Knapik, Małgorzata Cieślińska, Katarzyna Żabicka – Bajon (połączenie online), 
Marcin Bonawenturczak, Piotr Cieśliński, Ryszard Białkiewicz, Marek Wojciechowski oraz Marek Lis (Komisja 
Rewizyjna).  
 
Ad.1  
Katarzyna Żabicka – Bajon z uwagi na połączenie online zaproponowała jako protokolanta Małgorzatę 
Cieślińska, która przyjęła ten obowiązek.  
  
Ad.2  
Omówiono dotychczasowe funkcje w Zarządzie i potwierdzono, że są one nadal utrzymane przez osoby, 
które je pełnią, w tym przede wszystkim funkcja Wiceprezesa – Małgorzata Cieślińska, Skarbnika  - Piotr 
Cieśliński i Sekretarza – Katarzyna Żabicka – Bajon. 
 
Ad.3 
Piotr Cieśliński przedstawił sytuację finansową w PAB i poprosił zainteresowanych o przesłanie ewentualnych 
innych, szczegółowych pytań zaznaczając, iż każdy z członków Zarządu na prawo do wglądu do dokumentacji 
księgowej znajdującej się w biurze księgowym mieszczącym się siedzibie PAB (WSS, Starołęcka 36). Piotr 
Cieśliński przekazał, iż na dzień zebrania (13.07.2021) stan konta wynosi 26.129,27 zł. Zarząd został 
poinformowany, iż księgowa PAB prowadzi obecnie zaległe rozliczenia za okres styczeń – kwiecień 2021, 
ponieważ w tym czasie nie była prowadzona księgowość (brak umowy na usługi księgowe podpisanej przez 
poprzedniego Prezesa i Skarbnika).  
 
Ad.4  

a.  

Z uwagi na zysk wypracowany w turniejach na Real Bridge i z związku z wynikiem ankiety na temat 
wydatkowania nadwyżki finansowej ((58% ankietowanych opowiedziało się za organizacja dużego turnieju z 
nagrodami po powrocie do gry w realu) podjęto decyzję o organizacji Grand Prix PAB o nazwie GP PAB ŁĄCZY 
składającego się z cyklu 6 turniejów. Zdecydowano o organizacji wydarzeń w okresie letnim (lipiec – sierpień) 
z uwagi na ewentualną kolejną falę Covid-19 zapowiadaną na jesień. Podjęto uchwałę następującej treści: 



 
 

Uchwała nr 10/2021/2020-2024 
z dnia 13.07.2021 

 
Cykl GB PAB ŁĄCZY składa się z 6 turniejów organizowanych w kolejne niedziele (co tydzień) począwszy od 
25 lipca. Pierwszy i ostatni turniej (29 sierpnia) odbywają się w Poznaniu, a pozostałe w pobliskich 
miejscowościach. Budżet nagród finansowych wynosi 2.000 zł na każdy z 6 turniejów oraz dodatkowo 2.200 
zł dla długiej fali. Koszt startówki wynosi 5 zł od osoby. PAB pokrywa koszty wynajęcia sali, sędziego (400 
netto) oraz napojów zimnych (woda, soki). Odpowiedzialnymi za koordynację GP PAB ŁĄCZY są Ryszard 
Białkiewicz i Marcin Bonawenturczak. 
 
Za uchwałą głosowało 7 osób: Ewa Knapik, Ryszard Białkiewicz, Marek Wojciechowski, Katarzyna Żabicka – 
Bajon, Marcin Bonawenturczak, Piotr Cieśliński, Małgorzata Cieślińska. 
 
b. 
 
Z uwagi na plany PAB dotyczące szkolenia omówiono wnioski chętnych do odbycia kursu instruktorskiego w 
sierpniu. Podjęto uchwałę następującej treści: 
 
   

Uchwała nr 11/2021/2020-2024 
z dnia 13.07.2021 

 
Zatwierdza się  sfinansowanie kursu instruktorskiego dla 4 osób w wysokości 690 lub 650 zł/osoba w związku 
z otrzymanymi wnioskami: Katarzyna Żabicka Bajon, Katarzyna Stachowiak, Marcin Bonawenturczak, Robert 
Ciesielski. Jednocześnie zobowiązuje się ww. osoby do rozpoczęcia nauczania innych w ciągu 2 lat od daty 
ukończenia kursu. 
 
Za uchwałą głosowało 5 osób: Ewa Knapik, Ryszard Białkiewicz, Marek Wojciechowski, Piotr Cieśliński, 
Małgorzata Cieślińska. Wstrzymały się 2 osoby: Katarzyna Żabicka – Bajon, Marcin Bonawenturczak.  
 
c. 
Ewa Knapik zaproponowała, aby od sierpnia zaniechać organizacji turnieju poniedziałkowego rozgrywanego 
na platformie Real Bridge i przenieść go na inny dzień. Rozważane są dwa dni – wtorek lub czwartek. Dalsze 
decyzje w tym zakresie zostaną podjęte wkrótce. 
 
 
Katarzyna Żabicka – Bajon opuściła spotkanie.  
 
 
Ad. 5 
Ewa Knapik zaproponowała, aby osobą odpowiedzialną za zamieszczanie wyników turniejowych na stronie 
PAB był Marek Wojciechowski. Zauważono, że niektóre turnieje są organizowane przez prywatne osoby lub 
inne stowarzyszenia i są już uregulowania prawne w tym zakresie podjęte przez Zarząd tej kadencji. 
Zaproponowano dokonanie zmiany. Podjęto uchwały następującej treści: 
 
 
 
 

Uchwała nr 12/2021/2020-2024 
z dnia 13.07.2021 



 
Członkowie Zarządu PAB mogą działać w zarządach i na rzecz innych organizacji, których celem jest 
popularyzacja brydża. Takie działania nie są konkurencyjne względem PAB i siebie wzajemnie i w związku z 
tym nie są zakazane.  
 
Za uchwałą głosowały 3 osoby: Ewa Knapik, Ryszard Białkiewicz, Marek Wojciechowski. 
3 osoby wstrzymały się od głosu:  Marcin Bonawenturczak, Piotr Cieśliński, Małgorzata Cieślińska 
 
 

Uchwała nr 13/2021/2020-2024 
z dnia 13.07.2021 

 
PAB zobowiązuje się do umieszczania na stronie internetowej PAB wszelkich informacji o wydarzeniach 
brydżowych i ich wynikach odbywających się na terenie Poznania i okolic, w szczególności: Gniezno, Skoki, 
Oborniki, Murowana Goślina, Września, Rogoźno, Puszczykowo. Dodatkowo zobowiązanie dotyczy innych 
miejscowości, w których turnieje organizują członkowie PAB.  Moc prawną traci decyzja Zarządu PAB w tym 
zakresie z dnia 23.10 2020.  
 
 
Za uchwałą głosowało 6 osób: Ewa Knapik, Ryszard Białkiewicz, Marek Wojciechowski, Marcin 
Bonawenturczak, Piotr Cieśliński, Małgorzata Cieślińska. 
 
 
 
Ad. 6 
Ewa Knapik zaproponowała Ryszarda Białkiewicza jako osobę odpowiedzialną za aktualizację informacji 
dotyczącą miejsca wydarzeń brydżowych. Ryszard wyraził zgodę przy zgodnej akceptacji pozostałych 
członków Zarządu.  
 
Ad.7  
Ewa Knapik zaproponowała zmianę regulaminu turnieju IOR. Ustalono, iż nastąpi powrót do regulaminu z 
lutego 2020 oraz dodatkowo zostaną przyznane 2 wejścia gratis (dla 4 osób). Zatwierdzono, iż osobą 
odpowiedzialną za aktualizację regulaminu jest Ewa Knapik (6 osób wyraziło na to zgodę). Ewa Knapik 
zadeklarowała także, iż będzie odpowiedzialna za prowadzenie wszelkich rozliczeń turniejów 
poniedziałkowych w IOR, w tym przede wszystkim zbieranie opłat i wypłacanie nagród. 
 
Ad. 8 
Termin kolejnego spotkania nie został ustalony. Wstępnie przyjęto, iż kolejne zebranie odbędzie się w 
sierpniu. Ostateczny termin zostanie zaproponowany w terminie późniejszym. 
 
 

Protokolant 
Małgorzata Cieślińska 

 
Sekretarz         Prezes 
Katarzyna Żabicka – Bajon      Ewa Knapik 

 
 
 
 
 


