
Protokół z spotkania nr 1/2021 Zarządu kadencji 2021-2025

Spotkanie Zarządu odbyło się w środę 12 maja w godzinach 12:00-14:30 w Krakowie. W spotkaniu wziął udział

Zarząd w pełnym składzie. Podczas spotkania poruszony został temat formy pracy Zarządu, podziału obowiązków

jego członków oraz planowane przedsięwzięcia.

1. Organizacja pracy Zarządu:

a. Zarząd podjął jednogłośną decyzję o organizacji spotkań co najmniej raz na dwa miesiące (lub częściej w

zależności od aktualnych potrzeb).

b. Zarząd  podjął  jednogłośną  decyzję  o  wykorzystaniu  narzędzi  Google  dla  organizacji  non-profit  do

wewnętrznej komunikacji Zarządu. Przygotowania narzędzi oraz szkolenia członków Zarządu podjął się

Mikołaj Bogucki.

c. Zarząd omówił potrzebę rejestracji Związku pod nowym adresem. Przygotowania propozycji nowego

biura MZBS podjął się Prezes MZBS - Adam Brodowski.

2. Organizacja turniejów MZBS:

a. Marcin Kuflowski podjął się organizacji rozgrywek Krakowskiej Wiosny Brydżowej oraz Krakowskiej

Jesieni Brydżowej.

b. Zbigniew Sagan podjął się organizacji cyklicznych turniejów lokalnych rozgrywanych w Krakowie oraz

rozgrywek  Krakowskiej  Ligi  Okręgowej  oraz  III  Ligi  Drużynowych  Mistrzostw  Polski.  Poruszone

zostały kwestie finansowe i lokalowe turniejów oraz temat wznowienia zawodów w formie stacjonarnej.

3. Pozyskiwanie środków:

a. Adam Brodowski, Marcin Kuflowski oraz Maciej Kędzierski podjęli się pracy związanej z pozyskiwania

środków z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędów Miast, Gmin oraz Dzielnic.

b. Omówiono  kwestia  zbierania  podpisów w ramach  Budżetu  Obywatelskiego  na  projekty  związane  z

brydżem. Marcin Kuflowski podjął się koordynacji działań związanych z promocją projektów.

c. Przeprowadzono  analizę  pozyskania  sponsora.  Adam  Brodowski  podjął  się  kwestii  poszukiwania

sponsora dla działalności MZBS.

4. Obsługa Cezara, uzupełnianie punktacji PKL oraz wpłacanych składek:

a. Mikołaj  Bogucki  podjął  się  działalności  związanej  z  portalem Cezar  oraz  został  administratorem w

okręgu Małopolskim.

b. Poruszona została kwestia spadku liczby opłaconych składek w okresie pandemii.

5. Popularyzacja brydża w środowiskach młodzieżowych oraz akademickich:

Prezes zarządu jako podstawowy strategiczny cel działalności postawił pozyskanie nowych członków MZBS

spośród studentów krakowskich uczelni. 

a. Zarząd  omówił  możliwość  popularyzacji  i  promocji  brydża  wśród  studentów  Krakowskich  uczelni

wyższych. Piotr Wzorek oraz Przemysław Kurzak podjęli się pracy mającej na celu rozwój brydża w

środowiskach akademickich oraz zainicjowania kontaktu z największymi uczelniami w Krakowie.

b. Adam Brodowski oraz Piotr Wzorek podejmą działania związanej z organizacją w Krakowie od 2022

roku  zawodów akademickich rangi ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.



6. Popularyzacja brydża amatorów i seniorów:

a. Zarząd  omówił  możliwości  popularyzacji  i  promocji  brydża  wśród  amatorów  i  seniorów.  Adam

Brodowski  oraz  Przemysław  Kurzak   podejmą  działania  związane  z  organizacją  zawodów  oraz

wyjazdów brydżowych( weekend z brydżem).

7. Komunikacja z zawodnikami oraz promocja Związku w Internecie: 

a. Maciej Kędzierski podjął się przygotowania projektu związanego z uaktualnieniem i unowocześnieniem 

strony internetowej MZBS. Poruszone zostały kwestie mające na celu ułatwienie korzystania z portalu 

oraz popularyzacji artykułów i felietonów zawodników MZBS, które nierzadko pojawiały się na stronie.

b. Maciej Kędzierski oraz Mikołaj Bogucki rozpoczną promocję brydża oraz MZBS na portalu Facebook.

c. Piotr Wzorek, Przemysław Kurzak oraz Maciej Kędzierski podjęli się pracy związanej z przygotowaniem

filmów informacyjnych i promujących brydża oraz MZBS na portalu YouTube.

d. Mikołaj Bogucki podjął się pracy związanej z Google Ad Grants - projektem mającym na celu bezpłatne

udostępnianie reklam organizacji pozarządowych non-profit w internecie.

8. Kwestie formalne:

a. Zbigniew Sagan przeprowadzi inwentaryzację sprzętu w posiadaniu MZBS.

b. Zbigniew Sagan prowadzić będzie księgowość MZBS.

c. Zbigniew Sagan podjął się przygotowania bilansu finansowego MZBS na koniec 2020.

d. Adam Brodowski przygotuje wniosek do zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym nowego zarządu

oraz nowej siedziby MZBS.

9. Kwestie sędziowskie:

a. Omówiono kwestię  potrzeby  szkolenia  kadry  sędziowskiej  w Krakowie.  Zbigniew Sagan oraz  Piotr

Wzorek podjęli się prac związanych z organizacją lokalnego kursu sędziowskiego. Wszyscy członkowie

Zarządu zobowiązali się wziąć udział w takim kursie we wrześniu 2021 roku. 

b. Poruszono  kwestię  nagannego  zachowania  części  zawodników  na  turniejach  lokalnych.

Przedyskutowano działania mające na celu wyeliminowanie tego problemu, m.in. kar finansowych za

zachowania niezgodnie z regulaminem zawodów.

Prace Sędziów na turniejach w zakresie etyki i kulturalnego zachowania wspierać będą członkowie

zarządu po zakończeniu kursu Sędziowskiego.


