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PROTOKÓŁ nr 12 

posiedzenia Zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej 

kadencji rozpoczętej 8 września 2020 r. 

Data i miejsce posiedzenia: 11.11.2021 r., godzina 14.30, hotel IOR, Poznań 
ul. Grunwaldzka 

Główne zagadnienia: 

1. składki członkowskie, 

2. regulamin turniejów poniedziałkowych w IOR, opłaty za startówki. 

3. opłaty za startówki dla młodzieży szkolnej w turniejach organizowanych w PAB. 

4. baza danych osobowych PAB. 

 

W zebraniu wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu PAB: Ewa Knapik, Ryszard Białkiewicz, 
Marek Gapiński, Lidia Gapińska, Marek Wojciechowski (on-line). Komisja Rewizyjna została 
poinformowana o zakresie tematycznym zebrania i Marek Lis, z uwagi na czas świąteczny, 
wyraził zgodę na zebranie bez udziału członków Komisji Rewizyjnej. 

W przerwie pomiędzy zebraniami podjęto decyzję o odmowie umieszczenia na stronie PAB 
informacji o projekcie w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (3 głosy przeciw, 
dwa za), sposobie umieszczenia informacji o szkoleniach w poznańskich szkołach 
podstawowych. Zadecydowano o wprowadzeniu na turniejach środowych w Domu Kultury 
Dębczak pomysłu nagród - Zagraj z Arcymistrzem. Ustalono, że na turnieju w IOR 
przeprowadzona zostanie ankieta dotycząca opłat za startówki i nagród za udział w turnieju. 

 

Ad. 1  

W związku z decyzją Zarządu WZBS o zmianie sposobu poboru opłat składek członkowskich 
PZBS na 2022 rok ustalono odpis składek członkowskich dla PAB zgodnie z zaleceniami WZBS 
i PZBS. 

W związku z tym podjęto UCHWAŁĘ nr 17. 

Tym samym traci moc UCHWAŁA NR 3/2012 Zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej z dnia 
20 grudnia 2012 roku w sprawie wysokości odpisu składki członkowskiej. 

 

Ad.2 

W wyniku ankiety przeprowadzonej podczas turnieju w IOR dnia 08.11.2021 postanowiono o 
zmianie wysokości nagród w turniejach poniedziałkowych.  
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Za obniżeniem wysokości nagród oddano 43 głosy, za podniesieniem wpisowego 19. 

Za zmiany w regulaminie odpowiedzialni są Prezes Ewa Knapik oraz Skarbnik Marek Gapiński. 

 

Ad. 3 

W związku z podjętą UCHWAŁĄ nr 17 zadecydowano, że startówki na turnieje organizowane 
przez PAB dla młodzieży z Dąbrówki i innej młodzieży szkolnej będą wynosiły 5 zł, 
jednocześnie młodzież będzie partycypowała w nagrodach przewidzianych w tych turniejach. 

Podjęto UCHWAŁĘ nr 18. 

 

Ad. 4 

Prezes Ewa Knapik poinformowała o wręczeniu Małgorzacie Cieślińskiej na turnieju na 
Morasku w dniu 10.11.2021, w obecności świadka, wezwania skierowanego do poprzedniego 
Zarządu PAB (Małgorzata Cieślińska, Piotr Cieśliński, Marcin Bonawenturczak, Katarzyna 
Żabicka -Bajon) o przekazanie do PAB, w terminie do 20 listopada 2021r., baz danych 
osobowych zgromadzonych i przetwarzanych na rzecz PAB w czasie, gdy wymienione osoby 
pełniły funkcję członków Zarządu PAB. 
 
 
Na tym zebranie zakończono. Następne zebranie wstępnie ustalono na koniec grudnia. 
 
 
Sekretarz: Lidia Gapińska      Prezes: Ewa Knapik 
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UCHWAŁA nr 17/2021/2020-2024 

Zarządu POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ 

podjęta drogą głosowania w czasie zebrania 11 listopada 2021 r. 

w sprawie: zatwierdzenia wysokości składek członkowskich dla PAB 

 

Odpisy dla PAB ze składek członkowskich są przekazywane zgodnie z zaleceniami WZBS i PZBS. 

Tym samym traci moc UCHWAŁA NR 3/2012 Zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej z dnia 20 
grudnia 2012 roku w sprawie wysokości odpisu składki członkowskiej. 

 

Głosowało 5 członków Zarządu. Oddano 5 głosów za Uchwałą. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA nr 18/2021/2020-2024 

Zarządu POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ 

podjęta drogą głosowania w czasie zebrania 11 listopada 2021 r. 

w sprawie opat za startówki da młodzieży szkolnej na turniejach organizowanych przez PAB 

 

Ustala się, że opłaty za startówki na turniejach organizowanych przez Poznańską Asocjację 
Brydżową dla Młodzieży Dąbrówki i pozostałej młodzieży szkolnej wynoszą 5 zł. Jednocześnie 
młodzież partycypuje w nagrodach przewidzianych za udział w tych turniejach. 

 

Głosowało 5 członków Zarządu. Oddano 5 głosów za Uchwałą. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


