
Protokół 

z Posiedzenia Zarządu 

Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 11 czerwca 2019 roku 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Zbigniew Sękowski – Prezes Zarządu; 

2. Paweł Stężała – Wiceprezes Zarządu; 

3. Robert Cylwik – Wiceprezes Zarządu; 

4. Maciej Chrobot – Wiceprezes Zarządu; 

5. Andrzej Jabłooski – Wiceprezes Zarządu; 

6. Piotr Wilczok – Wiceprezes Zarządu; 

oraz 

1. Wiktoria Lokś – Kierownik biura; 

2. Zygmunt Kondyjowski – członek Komisji Rewizyjnej; 

3. Lech Mokrzycki.  

 

Przy obecności 6 z 7 członków Zarządu stwierdza się zdolnośd do podejmowania przez Zarząd 

uchwał. 

Propozycja porządku posiedzenia: 

1. Wybór protokolanta; 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu ZZBS; 

3. Sporządzenie uchwał w sprawie zmian poczynionych w trakcie Nadzwyczajnego Zjazdu 

Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego w dniu 02 czerwca 2019; 

4. Przedstawienie sytuacji finansowej ZZBS przez Skarbnika ZZBS Macieja Chrobota;  

5. Przedstawienie propozycji programowych przez Prezesa Zarządu ZZBS; 

6. Przedstawienie zmiany kadrowej w biurze ZZBS przez Prezesa Zarządu ZZBS;  

7. Sprawy inne; 

8. Zakooczenie posiedzenia. 

Ad1/ Pani Wiktoria Lokś została wybrana protokulantem zebrania. 

 

Ad/2 Na wniosek kol. Piotra Wilczoka rozszerzono porządek posiedzenia o punkt dotyczący 

bieżących spraw związanych z brydżem młodzieżowym. Prezes Zbigniew Sękowski zaproponował 

aby wszystkie sprawy nie ujęte w propozycji porządku przedyskutowad w trakcie omawiania punktu 

9. tj. - Sprawy inne. W takim kształcie przegłosowano i przyjęto porządek posiedzenia. 

 

Ad3/ Członkowie Zarządu przyjęli do wiadomości treśd 3-ch uchwał sprecyzowanych w trakcie  

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w dniu 02 czerwca 2019 r. tj.: 

 

1. Wybór kol. Zbigniewa Sękowskiego na Prezesa Zarządu ZZBS - Uchwała Nr 1/2019;  

2. Wybór kol. Lecha Mokrzyckiego na Vice-Prezesa Zarządu ZZBS (rozszerzenie Zarządu) – 

Uchwała Nr 2/2019; 

3. Wybór 3-ch nowych Delegatów na Walne Zgromadzenie PZBS tj. kol. Zbigniewa 

Sękowskiego, kol. Roberta Cylwika oraz kol. Zygmunta Kondyjowskiego – Uchwała Nr 

3/2019. 



 

Ad4/ Skarbnik Zarządu kol. Maciej Chrobot przedstawił w skrócie wynik finansowy naszego 

stowarzyszenia za okres roku budżetowego tj. od września 2018 do sierpnia 2019 roku (stan na 31 

maja 2019).   

Na dzieo 31 maja 2019 roku na rachunku bankowym ZZBS zgromadzonych jest 6.695,86 zł 

natomiast w Kasie ZZBS 223,00 zł. 

Na wniosek kol. Lecha Mokrzyckiego rozpoczęto dyskusję nad przedstawionym stanem finansowym 

naszego stowarzyszenia. 

 

W trakcie dyskusji ustalono: 

 

- zgromadzone środki w Banku i Kasie w połączeniu ze spodziewanymi wpływami oraz kosztami na 

bieżącą działalnośd stowarzyszenia do 31 sierpnia 2019 roku spowodują stratę w wyniku 

finansowym na poziomie ok. 1 tys. zł;  

- biorąc pod uwagę zobowiązania bilansowe związane z Funduszem Grand Prix Pomorza 

Zachodniego 2019 oraz skumulowane zobowiązanie w stosunku do TKKF „Pod Wieżą” deficyt 

finansowy na dzieo 31 sierpnia 2019 roku wyniesie ok. 6 tys. zł.; 

- ustalono, że Fundusz Brydża Młodzieżowego budowany na podstawie § 3. punkt 3 Uchwały 

Zarządu Nr 5/2017 został przekroczony o ok. 6 tys. zł.; 

- stwierdzono słabą ściągalnośd odpisów za PKL-e od turniejów rozgrywanych na terenie ZZBS. 

 

Wobec powyższego zgromadzeni członkowie zebrania zabrali głosi: 

 

- kol. Piotr Wilczok zaproponował Prezesowi Zbigniewowi Sękowskiemu aby deficyt finansowy 

pokryd z  mikrodotacji Urzędu Marszałkowskiego np. program SPOŁECZNIK itp.; 

- kol. Paweł Stężała zaproponował aby wprowadzid dodatkowe rozliczenie finansowe 

stowarzyszenia bazujące na roku obrachunkowym (styczeo-grudzieo). Rozliczenie takowe jest 

niezbędne dla celów podmiotów statystycznych, jak również w momencie ubiegania się o dotacje z 

funduszy społecznych; 

- Prezes Zbigniew Sękowski poinformował o konieczności wprowadzenia maksymalnego programu 

oszczędnościowego. 

 

Ad5/ Prezes Zbigniew Sękowski przedstawił zebranym swój program na lata 2019-2021 to jest do 

Walnego Zgromadzenia Delegatów 2011. W swoim wystąpieniu zaprezentował następujący plan 

działania: 

- znalezienie lokum pod Centrum Gier Umysłowych, w którym zlokalizowane byłoby Biuro ZZBS; 

- znalezienie sponsora strategicznego dla stowarzyszenia ZZBS; 

- wprowadzenie rozgrywek młodzieżowym na poziomie wojewódzkim; 

- wprowadzenie wynagrodzenia pochodzącego ze środków sponsorskich dla Prezesa Zarządu.  

 

Ad6/ Prezes Zbigniew Sękowski zwrócił się do kol. Lecha Mokrzyckiego z pytaniem czy wycofuje 

swoją rezygnację dot. dołączenia do składu Zarządu oraz czy wyraża zgodę na objęcie funkcji V-ce 

Prezesa Zarządu ds. administracyjnych. 

 



Kol. Lech Mokrzycki wytłumaczył zebranym, że na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów został 

błędnie poinformowany przez kol. Roberta Cylwika o złożeniu rezygnacji przez V-ce Prezesa Zarządu 

kol. Andrzeja Jabłooskiego. Na prośbę Prezesa Zbigniewa Sękowskiego wyraził zgodę na 

kandydowanie na V-ce Prezesa Zarządu ZZBS i uzyskał pełne poparcie Delegatów Zjazdu. Nazajutrz 

po otrzymaniu informacji o braku złożenia rezygnacji przez kol. Andrzeja Jabłooskiego złożył na ręce 

Prezesa Zbigniewa Sękowskiego oczywistą rezygnację. 

 

Po przedstawieniu przez kol. Andrzeja Jabłooskiego przeprosin dot. jego nagannego zachowania 

podczas Finału Wojewódzkiego MPP 2019 kol. Lech Mokrzycki wyraził zgodę na dołączenie do 

składu Zarządu ZZBS zgodnie z Uchwałą Nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów z dnia 02 

czerwca 2019 roku. Poinformował członków posiedzenia, że dopilnuje funkcjonowania Biura ZZBS 

do czasu wyboru nowego kierownika. 

 

Prezes Zbigniew Sękowski poinformował zebranych, że z dniem 01 września nowym kierownikiem 

Biura ZZBS zostanie nowa osoba wyłoniona we wcześniejszym konkursie. Wymagania konkursowe 

zostaną przedstawione na stronie ZZBS w terminie do 31 lipca br. Do 31 sierpnia br. na stanowisku 

kierownika Biura ZZBS pozostanie Pani Wiktoria Lokś. 

 

Ad7/ Kol. Piotr Wilczok zwrócił się do Prezesa Zbigniewa Sękowskiego z prośbą o osobiste 

zaangażowanie się w sprawy dofinansowania grupy młodzieżowej zrzeszonej w SMMKB „Szlemik” 

poprzez osobisty kontakt z Wojewódzką Federacją Sportu. Kolega Prezes obiecał zająd się sprawą z 

nadzwyczajną starannością. 

 

Kol. Maciej Chrobot został poproszony przez kolegę Lecha Mokrzyckiego o pomoc w sporządzenie 

zaległego sprawozdania GUS SOF-1. 

 

Kol. Andrzej Jabłooski poprosił kol. Macieja Chrobota o sporządzenie sprawozdania finansowego za 

okres obrachunkowy sierpieo 2018 - wrzesieo 2019 z wyodrębnieniem bardziej szczegółowych 

danych analitycznych (czynsz, tel., strona internetowa, fundusz GPPZ, fundusz młodzieżowy itp.). 

 

Kol. Piotr Wilczok poprosił o dofinansowanie wyjazdu czołowych par młodzieżowych województwa 

na wrześniowe Mistrzostwa Polski Młodzików do Starachowic. Prezes Zbigniew Sękowski obiecał 

dofinansowanie 1 pary tj. Mistrzów Województwa. 

 

Kol. Paweł Stężała przypomniał kol. Robertowi Cylwikowi o sporządzenie komunikatu koocowego 

2018/2019 oraz początkowego 2019/2020 dotyczącego rozgrywek III Ligi i Ligi Okręgowej.  

 

Ad8/ Wstępnie ustalono, że następne spotkanie Zarządu odbędzie się we wrześniu 2019 roku. Na 

tym zebranie zakooczono.  

 

 

Wiktoria Lokś/Lech Mokrzycki 

   

Szczecin, 11 czerwca 2019 roku 


