Zebranie Zarządu WZBS, 13 czerwca 2012
Obecni:
Tadeusz Luzak – prezes
Urszula Górecka-Wideryńska
Arkadiusz Ciechomski
Piotr Dybicz
Michał Kalita
Radosław Lula

W czasie zebrania omówiono następujące sprawy:
1.
Przyjęto protokół z zebrania z dnia 18 kwietnia 2012 r..
2.
Włodzimierz Buze złożył rezygnację z bycia członkiem Zarządu. Zarząd rezygnację przyjął. W
zastępstwie powołano do Zarządu Annę Sztyber, która na walnym zebraniu z dn. 16.11.2010
zdobyła największą liczbę głosów spośród osób, które nie weszły do Zarządu (Uchwala z dnia
2012-06-13).
3.
Przeanalizowano sytuację finansową WZBS:
a. Kolumna Zygmunta: turniej przyniósł minimalny zysk ze względu na wysokie koszty
wynajmu Sali i małą frekwencję.
b. Turnieje WOB: wpływy były wyższe od oczekiwań. Odpisy na punktację długofalową
pozwoliły sfinansować nagrody na TOP 24 w kwocie wyższej niż pierwotnie zakładano.
c. Wpływy ze strony internetowej z nawiązką pokrywają koszty utrzymania co umożliwi w
przyszłym roku, analogicznie do roku bieżącego, dofinansowanie Festiwalu Młodzieży z
nadwyżki wpływów nad kosztami.
d. Ogólna kondycja finansowa związku bez zmian.
4. Sytuacja lokalowa Zarządu - Zarząd w dalszym ciągu ma nadzieję na dobrą współpracę z ZG
PZBS mimo zmiany lokalu wynajmowanego przez ZG.
5. Organizacja imprez:
Arkadiusz Ciechomski zobowiązany jest do dostarczania wszelkich informacji na stronę
internetową na temat imprez organizowanych przez Zarząd, a jeśli takich informacji nie posiada
zobowiązany jest poinformować o tym członków Zarządu.
6. Za korespondencję na adres mailowy warsbrydz@home.pl odpowiedzialny jest prezes WZBS.
Ze względu na korzystanie z różnych źródeł dostępu do poczty i fakt, że pracownik biura i
Wiceprezes również mają wgląd do poczty Związku, osoba odpowiadająca na korespondencje
jest zobowiązana do umieszczania w kopii odpowiedzi adresu warsbrydz@home.pl.
7. Wybór delegatów WZBS na Zjazd PZBS.
Zarząd zapoznał się z e-mailami kol. A. Biernackiego oraz relacjami z rozmów telefonicznych z
kol. R. Borusiewiczem i dyskusji na forum ZG PZBS. Po ponownym przeanalizowaniu statutu
PZBS, Zarząd WZBS stoi na stanowisku, że wybory delegatów WZBS są ważne, natomiast PZBS
nie może być stroną kwestionującą zasadność wyboru. Jedynie komisja mandatowa na Walnym
Zjeździe PZBS może podważyć ważność wyboru poszczególnych delegatów.
8. Dobre obyczaje:
a. Sędziowie zostali jeszcze przed zebraniem poinstruowani drogą mailową, jakiej reakcji z
ich strony oczekuje Zarząd w przypadku naruszania przez zawodników dobrych
obyczajów w trakcie rozgrywania zawodów.
b. W sprawie zachowania p. Cezarego Wolskiego w stosunku do sędziego na Pucharze
Warszawy nie wpłynęło żadne pismo do WGiDu WZBS. Zwrócono się do kapitana
drużyny, w której zarejestrowany jest p. Wolski o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Dalsze
kroki zostaną podjęte w zależności od otrzymanych informacji.

9. Grand Prix Warszawy
a. Został zatwierdzony regulamin turnieju teamów.
b. Dyrektorzy Grand Prix Warszawy i Festiwalu Młodzieży zostali zobowiązani do możliwie
szybkiego przesyłania informacji do zamieszczenia na stronie internetowej.
10. Turnieje WOB:
a. Przyjęto podział nagród na czerwcowy turniej TOP 24.
b. Ustalono, że punktacja długofalowa w drugim półroczu będzie liczona do 20 grudnia
włącznie.
c. KMP: ze względu na małe zainteresowanie turniejami KMP postanowiono nie
organizować turniejów w wakacje. W czasie Grand Prix Warszawy podjęta zostanie akcja
informacyjna o tych turniejach. Kolejny turniej zostanie zorganizowany we wrześniu.

Uchwała Zarządu Warszawskiego Związku Brydża Sportowego
w sprawie przyjęcia rezygnacji kol. Włodzimierza Buze
z członkowstwa w Zarządzie.
Z dniem 13 czerwca 2012 r. Zarząd Warszawskiego Związku Brydża Sportowego przyjmuje
rezygnację kol. Włodzimierza Buze z członkowstwa w Zarządzie WZBS, przesłaną e-mailem.
Prezes i członkowie Zarządu Warszawskiego Związku Brydża Sportowego składają Koledze
Włodkowi Buze serdeczne podziękowania za wieloletnią, wzorową, przynoszącą warszawskim
brydżystom wymierne korzyści pracę społeczną.
W zastępstwie powołujemy do Zarządu WZBS kol. Annę Sztyber, która na Walnym Zebraniu
Delegatów Warszawskiego Związku Brydża Sportowego, w dn. 16.11.2010 zdobyła największą liczbę
głosów spośród osób, które nie weszły do Zarządu WZBS.
Za Zarząd WZBS
Tadeusz Luzak

