
 

 

 

INFORMACJA O ZMIANACH W ZARZĄDZIE PAB 

I WYBORACH NOWEGO PREZESA  

 

Dzień Dobry! 

Wydarzenia i przyczyny: 

 

Chcielibyśmy poinformować, iż 29 marca br. Marian Wierszycki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa 

oraz członkostwa z Zarządzie PAB. Rezygnacja jest konsekwencją wydarzeń w WZBS (protokół nr 5 z 

Posiedzenia Zarządu WZBS z dnia 11.02.21).  

Rezygnację z członkostwa w Zarządzie PAB na początku lutego  br. złożył Krzysztof Krause (ówczesny 

Prezes nie ogłosił tej decyzji), a w dniach 28 i 29 marca rezygnację złożyli także: Lidia Gapińska oraz Andrzej 

Wachowski. 

 

Bieżący skład: 

 

Na podstawie paragrafu 23 punkt 4 Statutu PAB oraz paragrafu 18 punkt 4 Statutu PAB postanowiono, iż 

Zarząd dokona kooptacji 2 członków, aby uzupełnić skład Zarządu do wymaganych minimum 5 osób. Do 

Zarządu weszły 2 osoby: Katarzyna Żabicka – Bajon i Elżbieta Paluczek. 

Kasia została powołana ze względu na chęć pracy na rzecz Stowarzyszenia wyrażoną już podczas WZD we 

wrześniu 2020. Ela została powołana ze względu na swoje duże doświadczenie i zaangażowanie w 

pozyskiwanie dotacji, które dotychczas realizuje dla PAB, a także w pracy przy Zarządzie WZBS jako 

Dyrektor Biura ds. Dotacji. 

 

Reprezentacja i wybór Prezesa: 

 

Statut PAB nie przewiduje zaistniałej sytuacji rezygnacji Prezesa. Aby uregulować formalnie reprezentację 

do czasu NWZD, Zarząd odwołuje się do paragrafu 31 punkt 1 statutu PZBS stanowiącym, iż w przypadku 

braku Prezesa jego funkcje przejmuje Wiceprezes. W związku w tym obecny Wiceprezes, Małgorzata 

Cieślińska przejmuje tę funkcję. W takim pięcioosobowym składzie Zarząd będzie pracował do czasu 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów mającego na celu dokonanie wyboru Prezesa oraz 

uzupełnienie składu Zarządu do 7 osób. Zebranie odbędzie się tak szybko, jak pozwoli na to sytuacja 

epidemiczna i stosowne przepisy dotyczące zgromadzeń. 

 

 



 

Prawidłowość takiego działania potwierdził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Lis w piśmie będącym 

odpowiedzią na zapytanie Zarządu dotyczącym prawidłowości przyjętego postępowania (Uchwała i pismo 

wyjaśniające są dostępne na naszej stronie w zakładce „formalne”).  

 

Zaproszenie do współpracy: 

 

Mamy nadzieję, że dotychczasowa praca, dokonania i przyjęty nowy kierunek rozwoju są przez Państwa 

dostrzegane i akceptowane.  

Zarząd zaprasza osoby chętne do  pracy non profit, do poświęcenia swojego prywatnego czasu w pracy 
społecznej na rzecz naszego Stowarzyszenia, aby uczynić je silną i prężną organizacją dającą wiele korzyści 
jego członkom. 
 
Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą mieć realny wpływ na kształtowanie środowiska 
brydżowego w Poznaniu. Zapraszamy osoby zaangażowane, które czerpią satysfakcję z pracy na rzecz 
społeczności i kreowania otaczającej ich rzeczywistości.  Najbliższe NWZD będzie okazją, aby taką pracę 
formalnie rozpocząć.  
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