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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu

Pomorskiego Związku Brydża Sportowego

Posiedzenie nr 1/2021-2025

Data spotkania 27/04/2021

Miejsce spotkania Platforma Zoom

Uczestnicy Członkowie Zarządu: Krzysztof Czapczyk, Piotr Darznik,

Kazimierz Dominiak, Jakub Kasprzak, Janusz Liwosz,

Mirosław Małypan, Marta Sikora, Marcin Wasłowicz

Goście: Andrzej Burczyk (głos doradczy), Michał Górski

(przewodniczący Komisji Rewizyjnej)

Nieobecni Członek Zarządu: Wojciech Ligman

Goście: Prezes Honorowy Andrzej Zaleski

Zebranie otworzył Prezes Zarządu PWZBS Krzysztof Czapczyk. Wobec obecności 8

z 9 członków stwierdzono zdolność Zarządu do podejmowania uchwał.

Na wstępie przyjęto zaproponowany przez Prezesa porządek obrad:

1. Ukonstytuowanie się Zarządu

a. wybór sekretarza

b. wybór wiceprezesów

c. wybór skarbnika

d. koordynator ds. młodzieży

2. Przejęcie Związku i upoważnienia w bankach

3. Zawody

a. Mistrzostwa teamów

b. Kongres bałtycki

c. Memoriał K. Antasa & J. Pochronia

4. Wizytówki

5. Sprawy różne
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Ad 1 - Ukonstytuowanie się Zarządu

Prezes zgłosił kandydaturę Marty Sikory na Sekretarza PWZBS, która wyraziła

zgodę.

Uchwała nr 1/2021-2025

w sprawie powołania Sekretarza PWZBS

Na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Zarząd PWZBS uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Martę Sikorę do pełnienia funkcji Sekretarza Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7 osób głosowało za, nikt nie był przeciw i 1 osoba się wstrzymała. Prezes

stwierdził, że uchwała została podjęta.

Prezes zgłosił kandydaturę Marcina Wasłowicza na Wiceprezesa PWZBS, który

wyraził zgodę. Marcin będzie odpowiedzialny za sprawy prawne i organizacyjne

PWZBS oraz będzie reprezentował PWZBS w przypadku nieobecności Prezesa.

Uchwała nr 2/2021-2025

w sprawie powołania Wiceprezesa PWZBS

Na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Zarząd PWZBS uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Marcina Wasłowicza do pełnienia funkcji wiceprezesa

PWZBS.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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7 osób głosowało za, nikt nie był przeciw i 1 osoba się wstrzymała. Prezes

stwierdził, że uchwała została podjęta.

Prezes zgłosił kandydaturę Jakuba Kasprzaka na Wiceprezesa PWZBS ds.

organizacji zawodów, który wyraził zgodę.

Uchwała nr 3/2021-2025

w sprawie powołania Wiceprezesa PWZBS ds. organizacji zawodów

Na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Zarząd PWZBS uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Jakuba Kasprzaka do pełnienia funkcji wiceprezesa PWZBS

ds. organizacji zawodów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7 osób głosowało za, nikt nie był przeciw i 1 osoba się wstrzymała. Prezes

stwierdził, że uchwała została podjęta.

Prezes zgłosił kandydaturę Mirosława Małypana na Skarbnika PWZBS, który

wyraził zgodę.

Uchwała nr 4/2021-2025

w sprawie powołania Skarbnika PWZBS

Na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Zarząd PWZBS uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Mirosława Małypana do pełnienia funkcji Skarbnika PWZBS.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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7 osób głosowało za, nikt nie był przeciw i 1 osoba się wstrzymała. Prezes

stwierdził, że uchwała została podjęta.

Prezes wyraził potrzebę powołania Koordynatora ds. młodzieży i zaproponował

na to stanowisko Kazimierza Dominiaka. Z uwagi na nieobecność Wojciecha

Ligmana, decyzję dotyczącą kto nim zostanie została odłożona. Prezes zorganizuje

spotkanie z Kazimierzem Dominiakiem (dotychczasowym Koordynatorem ds.

Młodzieży) i Wojciechem Ligmanem w celu wypracowania propozycji, kto miałby

sprawować tę funkcję.

AD 2 - Przejęcie Związku i upoważnienia w bankach

● Prezes wyznaczył osoby, które co do zasady będą reprezentować PWZBS:

Krzysztof Czapczyk, Mirosław Małypan, Marcin Wasłowicz

● Zadania dotyczące prowadzenia biura PWZBS przejmuje Mirosław Małypan

AD 3 - Zawody

● Prezes poinformował o dofinansowaniu na Internetowe Mistrzostwa Polski

Teamów z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2 000 zł

● Prezes wyraził chęć zorganizowania Międzynarodowego Kongresu

Bałtyckiego w tym roku, w sierpniu. Prezes poinformował o możliwości

dofinansowania z Departamentu Sportu o ile przedłoży się odpowiednie

dokumenty.

● Prezes przedstawił pomysł zorganizowania Memoriału K. Antasa & J.

Pochronia w niedalekiej przyszłości. Termin i warunki Prezes zobowiązał się

przedyskutować z dyrektorem Gdańskiego Sanepidu. Prezes poinformował,

że jest duża szansa na dofinansowanie Memoriału z UM.
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AD 4 - Wizytówki

Prezes wyraził konieczność przygotowania wizytówek dla Prezesa i Wiceprezesów.

Wizytówki mają wspomóc działanie reprezentacyjne i pozyskiwanie sponsorów.

Mają być one dwujęzyczne (polski, angielski). Marta Sikora i Marcin Wasłowicz

zaoferowali pomoc w doradztwie dotyczącym treści wizytówek. Nikt nie zgłosił się

do zaprojektowania i złożenia zamówienia na wizytówki. Marcin Wasłowicz dodał,

że jemu osobiście wizytówki potrzebne nie są.

AD 5 - Sprawy różne

● Dla każdego członka zespołu utworzony zostanie adres mailowy z domeną

bridge.gda.pl, które będą adresami kontaktowymi

● Marta Sikora podniosła sprawę loga PWZBS - prezes i członkowie zarządu

zgodnie uznali, że jego zmiana jest konieczna. Marta Sikora zaproponowała

zapożyczenie loga Kongresu Bałtyckiego na logo związku - są już

profesjonalne grafiki (logo i znaki wspierające) przygotowane przez grafika.

Michał Górski zaproponował doradztwo w sprawie brandingu - swoje

pomysły przedstawi Prezesowi na ich pierwszym spotkaniu, które ma się

odbyć niebawem.

Do tego czasu wstrzymuje się decyzje co do tego jak miałoby wyglądać

nowe logo.

● Janusz Liwosz podniósł temat wznowienia rozgrywek ligowych - czekamy

na decyzje Zarządu PZBS. Po ogłoszeniu decyzji Prezes, Kuba Kasprzak,

Janusz Liwosz i Marcin Wasłowicz spotkają się w celu ustalenia szczegółów

dotyczących rozgrywek III ligi.

● Poruszona została kwestia siedziby biura i składowania sprzętu

potrzebnego do organizacji turniejów. Prezes i Kazimierz Dominiak mają

w najbliższym czasie wypracować stanowisko/propozycje do

przedstawienia w tym temacie dla klubu Makabi

● Marcin Wasłowicz zobowiązał się stworzyć i udostępnić regulamin pracy

zarządu

● Prezes zasugerował by spotkania Zarządu odbywały się na platformie

Zoom, co miesiąc - wstępnie zostały wybrane 3cie wtorki każdego miesiąca.
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Na spotkania zapraszani będą także: przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Andrzej Burczyk oraz prezes Honorowy Andrzej Zaleski

● Prezes poinformował, że obowiązki Romana Kmieciaka, w tym

koordynację pracy biura i obsługę maila biuro@bridge.gda.pl przejmuje

Mirosław Małypan

● Prezes poinformował, że dotychczasowa księgowa pracuje dla PWZBS do

końca kwietnia. Prezes oznajmił, że poszukuje nowej księgowej/firmy

zewnętrznej. Michał Górski zobowiązał się sprawdzić, czy prowadzeniem

księgowość PWZBS byłby zainteresowany księgowy, który rozlicza

zawodowych brydżystów

● Prezes zobowiązał się do zorganizowania spotkania z Andrzejem

Burczykiem w celu omówienia strategii działania dotyczącej ułatwienia

uczestnictwa w życiu brydżowym osobom 60+

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym posiedzenie zakończono.

mailto:biuro@bridge.gda.pl
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