
    
 
                       Protokół  
 
     z posiedzenia Walnego Zgromadzenia delegatów 
     Międzypowiatowego Związku Brydża Sportowego "Karkonosze" 
     odbytego 26 października 2014 w Lubaniu Śląskim. 
 
        W posiedzeniu uczestniczyło 25 delegatów 
     - wg załączonej listy obecności - zał. 1 
 
        Zebranie otworzył Prezes ustępującego Zarządu kol. 
Jerzy Zatylny, który przywitał delegatów i zaproponował 
następujący porządek obrad: 
 
     1. Otwarcie i przywitanie delegatów 
     2. Wybór Przewodniczącego Zebrania 
     3. Wybór Prezydium Zebrania 
     4. Zatwierdzenie porządku obrad 
     5. Wybór komisji: 
        a. mandatowej 
        b. wyborczej 
        c. skrutacyjnej 
        d. uchwał i wniosków 
     6. Sprawozdanie Zarządu 
     7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej 
     8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
     9. Dyskusja 
    10. Wniosek Komisji Rewizyjnej i głosowanie o absolutorium 
    11. Wybór Zarządu (ilość i skład) 
    12. Wybór Komisji Rewizyjnej 
    13. Wnioski i uchwały 
 
ad.2 Prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia  powierzono 
     kol. Jarosławowi Molendzie 
ad.3 Na wiceprzewodniczącego zebrania wybrano kol. Jerzego 
Zatylnego, na sekretarza zebrania kol. Bogdana Nowakowskiego 
 
ad.4    Delegaci jednogłośnie przyjęli zaproponowany wyżej 
     porządek obrad. 
 
ad. 5a.b.c.  Wybrano jednogłośnie Komisję Mandatową-Wyborczą 
    -Skrutacyjną w składzie: kol. Stefan Małowiecki,  
    Bolesław Andrzejewski i Sławomir Zimniak.  
 
ad. 5d. Wybrano jednogłośnie Komisję Uchwał i wniosków 
    W składzie: kol. Roland Lippik i Mścisław Ociesa. 
 
 
 
 



 
 
 
 
ad. 6   Sprawozdanie z działalności Zarządu Międzypowiatowego 
      Związku Brydża Sportowego „Karkonosze” za okres  
      2010 – 2014 przedstawił Prezes kol. Jerzy Zatylny 
      (zał. 2) 
 
ad. 7   Sprawozdanie komisji mandatowej przedstawił  
      kol. Sławomir Zimniak stwierdzając, że na 28 ogólnej 
liczby mandatów zgłoszono 26 delegatów, a w obradach bierze 
udział na podstawie listy obecności 25 delegatów, a więc Walne 
Zgromadzenie jest prawomocne i może podejmować uchwały.      
 
ad. 8   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (zał. 3)  
      przedstawił kol. Lech Rębisz oraz wystąpił z     
      wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu. 
      Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
ad. 9 Dyskusja: 
 
      - kol. Lech Rębisz wniósł o większe wsparcie ruchu 
młodzieżowego, 
 
      - kol. Jerzy Zatylny ocenił, że jest dostateczne      
wsparcie dla młodzieży i przy okazji wyjaśnił, że Miłkowice 
nie wchodzą w skład MZBS, a tylko rozgrywki ligi okręgowej 
są organizowane wspólnie, 
 
      - kol. Edward Szafraniec uznał, że w sprawozdaniu zabrakło 
pozytywnej oceny doskonałych wyników naszej młodzieży, 
 
      - kol. Lech Rębisz pytał czy są inne formy dofinansowania 
młodzieży oprócz zwolnienia z opłat turniejowych i czy można 
dofinansowywać ferie brydżowe (obozy sportowe), 
   
      - kol. Waldemar Siuda wyjaśnił, że nie ma możliwości takiego 
dofinansowywania, 
 
       - kol. Bogdan Nowakowski uważa, PZBS i DZBS powinny 
zagwarantować środki na sport młodzieżowy, płaci się bardzo 
wysoką składkę członkowską, a te pieniądze są przeznaczane 
na drogie zagraniczne imprezy wąskiej grupy zawodników, 
  
       - kol. Lech Rębisz zaproponował zwiększenie składki 
członkowskiej PZBS o 10 zł na fundusz rozwoju sportu młodzieżowego, 
reaktywację turniejów par mixtowych, które mogłyby się odbywać 
przy okazji okolicznościowego turnieju par młodzieżowych, 
 
 



 
 
 
dalej wnosi, by w finale turnieju KM MZBS zagwarantować 2 miejsca 
dla najlepszych w rankingu par mixtowych, 
 
     - kol. Ireneusz Piątek  organizuje turnieje i uważa, że  
należy zabiegać o środki od sponsorów, 
 
     - kol. Jan Tur stwierdził, że brak jest dostępu do informacji 
o statucie Związku i regulaminach, ponadto zapytał w jaki sposób 
jest wybierany prezes Związku, 
 
     -kol. Sławomir Zimniak wyjaśnił, że prezesa wybierają 
członkowie zarządu spośród siebie, a ponadto uznał, że istnieje 
możliwość dofinansowywania zawodów młodzieżowych, 
 
     - kol. Lech Rębisz wniósł o zamieszczenie statutu i 
regulaminów na stronie internetowej związku, 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 10 - wniosek Komisji Skrutacyjnej o udzielenia absolutorium    
       ustępującemu Zarządowi przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 11 kol. Bogdan Nowakowski postawił wniosek o zmniejszenie  
       składu Zarządu do 5 osób. Wniosek przyjęto przy 1 głosie       
       wstrzymującym się. 
 
Przewodniczący zebrania wyjaśnił, że nie ma ograniczeń co do ilości 
kadencji, ale należy rozgraniczyć funkcję Sekretarza i Skarbnika. 
 
kol. Sławomir Zimniak oświadczył, że nie chce kandydować do Zarządu 
kol. Lech Rębisz zgłosił do Zarządu kol. Bogdana Nowakowskiego, 
kol. Waldemar Siuda zgłosił Tadeusza Kowalika z zamiarem   
     powierzenia mu funkcji Skarbnika, 
kol. Jarosław Molenda zgłosił kol. Waldemara Siudę. 
kol. Edward Szafranie zgłosił Adama Króla, 
kol. Sławomir Zimniak zgłosił kol. Jerzego Zatylnego ale nie    
     wyraził zgody na kandydowanie, 
kol. Roland Lippik zgłosił kol. Ireneusz Piątka 
 
     Zgłoszeni wrazili zgodę na kandydowanie, a kol. Tadeusz 
     Kowalik wyraził zgodę stosownym e-mailem. 
 
Ad. 12 do Komisji Rewizyjnej zgłoszono 3 kandydatów: 
 
kol. Zbigniew Wróblewski zaproponował kol. Lecha Rębisza, 
kol. Edward Szafraniec zgłosił kol. Andrzej Augustyniaka, 
kol. Jarosław Molenda zgłosił kol. Bolesława Andrzejewskiego 
 



 
 
 
Komisja Wyborcza-Mandatowa-Skrutacyjna przygotowała karty do 
głosowania, przeprowadziła tajne głosowanie i przedstawiła wyniki. 
 
Poszczególne kandydatury uzyskał następującą ilość głosów: 
 
Do Zarządu: 
 
   kol. Tadeusz Kowalik         - 25 głosów 
   kol. Adam Król               - 25 
   kol. Bogdan Nowakowski       - 25 
   kol. Ireneusz Piątek         - 22 
   kol. Waldemar Siuda          - 25 
 
Do Komisji Rewizyjnej: 
 
   kol. Bolesław Andrzejewski   - 25  
   kol. Andrzej Augustyniak     - 25 
   kol. Lech Rębisz             - 24 
 
Prowadzący obrady kol. Jarosław Molenda pogratulował wybranym 
I podziękował kol. Jerzemu Zatylnemu za dotychczasową pracę 
Na funkcji Prezesa MZBS. 
 
---------------------------------------- 
to już nie jest częścią zebrania 
 
 
Po krótkiej przerwie kol. Waldemar Siuda  ogłosił podział funkcji 
W nowo wybranym Zarządzie i tak: 
 
kol. Waldemar Siuda objął funkcję Prezesa, 
kol. Adam Król         -  Wiceprezesa 
kol. Ireneusz Piątek   -  Sekretarza, 
kol. Tadeusz Kowalik   -  Skarbnika 
kol. Bogdan Nowakowski -  członka 
 
Komisja Rewizyjna podzieliła funkcje następująco: 
 
kol. Lech Rębisz  -  Przewodniczący 
kol. Bolesław Andrzejewski  -  członek, 
kol. Andrzej Augustyniak    -  członek. 
---------------------------------------------- 
 
Ad. 13 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków 
    kol. Roland Lippik przedstawił pod głosowanie: 
    
 
   ( tu Rolad ma mi dosłać opracowane uchwały  



     z głosowaniem)   

 
Na tym zakończono Walne Zgromadzenie Delegatów MZBS Karkonosze 
 
Protokołował: Bogdan Nowakowski, Lubań Śląski, 26.10.2014 r 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
            
 
 
 
 
 
   
 
 
     
      


