
        Polski Związek Brydża Sportowego 

 Radosław Kiełbasiński - Prezes 
 

00-019 Warszawa, ul. Złota 7 m 3 

tel. 22 827-24-29, fax. 22 827-34-88 

 

Warszawa,  29 sierpnia 2013 

l.dz. 95/13 

 

Delegaci na Walne 

Zgromadzenie 
 

Szanowna Koleżanko/Szanowny Kolego, 
 

W imieniu ZG zapraszam na Walne Zgromadzenie Delegatów, które odbędzie się 26 
października w Golden Floor Sky (budynek Millenium Plaza), 26 piętro., 
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa (dwa przystanki dowolnym tramwajem w 
kierunku zachodnim, dzielnica Ochota) 
Decyzję o zwołaniu WZD ZG podjął w dniu 29 lipca w oparciu o art. 9 pkt. 4 ustawy 
o sporcie. W załączeniu przesyłam komplet materiałów niezbędnych do 
przeprowadzenia WZD. 
Ponieważ jest to nasza pierwsze, roczne spotkanie, to zapewniliśmy następujący 
harmonogram dnia: 
10-11  – Rejestracja delegatów i gości 
11  – Rozpoczęcie WZD 
13.30  – Lunch 
14.30  – Kontynuowanie WZD 
Po zakończeniu WZD zapraszam wszystkich delegatów i gości na I Mistrzostwa 
Polski Działaczy w konkurencji par o Puchar Prezesa PZBS. (Chęć uczestnictwa 
prosimy zgłaszać do Biura PZBS). Obok pucharów najlepsza para działaczy będzie 
reprezentować nasz związek na turnieju w Puli w roku 2014. Turniej zostanie 
rozegrany na maksy (barometr) a liczba rozdań zależeć będzie od rozkładu dnia, 
czyli głównie zakończenia WZD. Około godz. 18 zostanie podana kolacja. 
Noclegi dla delegatów zapewniliśmy w hotelu Campanile (200 m od Millenium 
Plaza). Z uwagi na konieczną wcześniejszą rezerwację pokoi proszę o zgłoszenie 
zapotrzebowania na hotel, najszybciej jak to możliwe, do Biura PZBS (22 827 24 29, 
gres@pzbs.pl). 
Koszt noclegu pokrywa ZG, koszty przejazdu - jednostka delegująca. 
Z uwagi na fakt, że ustawa o sporcie zobowiązuje nas do przeprowadzenia WZD – 
liczę na niezawodną obecność. 
Jednocześnie informuję, iż 26 sierpnia 2013 otrzymaliśmy potwierdzenie, iż 
wszystkie zmiany w Statucie dokonane na WZD w 2012 zostały wpisane do KRS. To 
oznacza, że nasz - zatwierdzony na WZD - Statut jest zgodny z prawem. Nie ma więc 
żadnej pilnej potrzeby dokonywania zmian w Statucie. Niemniej jednak, nie ulega 
wątpliwości, że niektóre zapisy można by poprawić, z niektórych zrezygnować. 
Dlatego ZG, w uzgodnieniu z przewodniczącym KR, proponuje powołanie Komisji 
Statutowej, której zadaniem będzie przegląd wszystkich zapisów w Statucie i 
zaproponowanie ewentualnych zmian i poprawek. 
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