
Protokół z posiedzenia zarządu 19.11.2019 

Obecni: 

Prezes – Zbigniew Sękowski 

Paweł Stężała 

Zbigniew Lange 

Piotr Wilczok 

Andrzej Jabłooski 

Lech Mokrzycki 

Maciej Chrobot 

Robert Cylwik 

Zygmunt Kondyjowski – przedstawiciel komisji rewizyjnej 

 

1. Zebranie rozpoczęto od wyboru protokolanta – Maciej Chrobot 

2. Zatwierdzono porządek posiedzenia wraz z naniesionymi zmianami przez kol. Lange 

I. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zarządu 

II. Przedstawienie sytuacji finansowej przez skarbnika ZZBS 

III. Organizacja finału GPPZ 2019 

IV. Wyjaśnienie braku faktur za wyjazd młodzieży z Mielna – Piotr Wilczok 

V. Propozycje organizacji budżetu 

VI. Dyskusja nad sensownością wysyłania nowych osób na kursy instruktorskie, o 

opracowanie regulaminu 

VII. Organizacja i wytypowanie osób odpowiedzialnych za imprezy organizowane przez 

ZZBS 

VIII. Informacja prezesa o poszukiwaniu lokalu na Centrum Sportów Umysłowych (CSU) 

IX. Informacje prezesa o zatrudnieniu Kierownika Biura 

X. Głosowanie wniosku o zwrot „Damie Pik” kosztów szkolenia instruktorów w 
Stasikówce w 2019r. 

XI. Ustanowienie uchwałą 2-osobowej reprezentacji zgodnie z paragrafem 32 Statutu ZZBS 
do dokonywania przelewów bankowych, zawierania umów 

XII. Zobowiązanie skarbnika do udzielania informacji o operacjach finansowych na koncie 
ZZBS na każde żądanie dowolnego członka Zarządu 

XIII. Obniżenie składek członkowskich uczniom do 15 roku życia 
XIV. Sprawozdanie finansowe z organizowanych przez ZZBS turniejów w 2019r. (Morski, 

Bursztynowy i inne) 

XV. Uchwalenie zasad wydatkowania środków pozyskanych od sponsorów. 
XVI. Przedstawienie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów z 

dnia 02.06.2019r. oryginałów dokumentów takich jak: lista obecności, protokół 
Zjazdu, uchwały, protokoły głosowao itp. i umieszczenie protokołu na stronie 
internetowej. 

XVII. Przyjęcie i podpisanie protokołu zebrania Zarządu w ramach danego zebrania wraz z 
kserokopią dla każdego członka Zarządu. 

XVIII. Zakooczenie posiedzenia 



 

Ad. I.  Przyjęto protokół wraz z zaproponowanymi zmianami. Kol. Lange złożył wniosek formalny 

o otrzymanie brudnopisu protokołu do podpisania po zakooczeniu zarządu.  

Ad. II. Kol. Chrobot zaprezentował dane dotyczące wykonanie budżetu na rok 2018/2019, 

odpowiedział na pytania kolegów z zarządu z czego wynikały różnice pomiędzy 

wydatkami/przychodami planowanymi a zrealizowanymi.  Złożono wniosek formalny o zmianę roku 

obrachunkowego z wrzesieo /sierpieo na styczeo/grudzieo. Kol. Chrobot obiecał przesład dane 

dotyczące budżetu do członków zarządu. 

Ad. III. Kol. Cylwik przedstawił zasady rozgrywania finału GPPZ – ma się odbyd w Policach w 

hotelu Dobosz, udział ma wziaśd 26 par, zaproponowano wybór 3 par w ramach „dzikiej karty” do 

finału – Manik/Abkowicz , Wasylko/Wasylko’, kol. Wilczok i kol. Jabłonski złożyli propozycje kol. 

Urbaoskiego (sponsoruje wyjazdy młodzieży na obozy, główny sponsor brydża w Koszalinie ) 3 głosy 

wstrzymujące za zwiększeniem ilości par z dzika karta (Stezala, Chrobot, Cylwik), pozostali członkowie 

zarządu zagłosowali za zmianami w regulaminie. Kol. Cylwik i Mokrzycki poinformowali, iż cykl 

przynosi zyski na poziomie 500/1000 PLN. Podjęto decyzje o prowadzeniu kolejnego 10. Cyklu GPPZ 

w roku 2020.  Kol. Wilczok zapowiedział, iż może pożyczyd 12 stołów z zasłonami aby rozegrad finał 

GPPZ w profesjonalnych warunkach 

Ad. IV. Kol Wilczok poinformował, iż Stowarzyszenie Szlemik Mielno rozliczyło się z otrzymanych 

pieniędzy na dofinansowanie młodzieży. Kol. Wilczok przedstawił kol. Cylwikowi zestawienie z 

wykazem faktur dotyczących wyjazdu. Prezes stowarzyszenia „Szlemik” obiecał przesład do kooca 

roku 2019 faktury za rozliczenie wyjazdu młodzieży. 

Ad. V. Zaplanowano spotkanie członków zarządu na temat budżetu i planu wydatków na kolejny 

rok. Plan zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu zarządu. 

Ad. VI. Zwrot kosztów za wyjazdy do Stasikówki – czy instruktor powinien byd członkiem ZZBS? 

Podjęto dyskusję na temat zasadności wysyłania osób bez przydziału w szkołach do nauki brydża. 

Osoba która jedzie na kurs do Stasikówki musi prowadzid zajęcia i mied zagwarantowany przydział do 

prowadzenia zajęd w szkole. Kol. Lange zaproponował, aby wysyład osoby które już uczą i prowadza 

zajęcia. Kol. Jabłooski zauważył, iż bez tytułu instruktora osoba nie zostanie wpuszczona do szkoły i 

dyrektor nie wyrazi zgody na prowadzenie zajęd z młodzieżą. Kol. Sękowski poinformował, iż w 

grudniu umówiony jest w Federacji Sportu na rozmowę o finansowanie wyjazdów z Federacji. Kol 

Wilczok złożył propozycje do zgłoszenia do PZBS, aby osobom nie prowadzącym zajęd 5 lat od 

nadania tytułu zabierad tytuły instruktorskie. Złożono propozycje, aby od teraz weryfikowad osoby 

które są wysyłane na kursokonferencje, a w wypadku nie wywiązania się z obowiązków 

szkoleniowych żądad zwrotu refundacji za wyjazd. Kol. Sekowski zaproponował, aby kol. Wilczok 

stworzył regulaminu wysyłania osób na kurs instruktorski – zostanie on przedstawiony w najbliższym 

czasie. 

Ad. VII. Wyznaczono osoby odpowiedzialne za turnieje organizowane przez ZZBS (koordynator 

grupy) 

Kadra ZZBS – zgłoszono kandydaturę kol.  Sękowski 2 osoby wstrzymały się od głosu (Chrobot, 

Mokrzycki), pozostali uczestnicy zebrania głosowali „ZA” 



Kadra młodzików – kol. Wawrzyniak (telefonicznie wyraził zgodę na prowadzenie kadry) kandydatura 

przegłosowana jednogłośnie 

Kadra młodzieży – kol Wilczok (kandydatura przegłosowana jednogłośnie) 

Selekcjonerem kadry wybrano kol. Cylwika. 

Kol. Cylwik poinformował o zadaniach wyznaczonych przez przewodniczącego federacji sportu. 

Dodatkowo zasugerował, iż musi odbyd się finał w każdej kategorii wiekowej (jednodniowy). Kol. 

Cylwik dowie się od prezesa federacji o zasadach  i będzie koordynował  prace z młodzieżą. Złożono 

propozycję, aby finał kadry młodzieży zorganizowad w naszym województwie. Kol. Sekowski 

przedstawi propozycje na zebraniu PZBS w grudniu.  

Ad. VIII. Prezes przedstawił informację o nowym lokalu na Biuro i centrum gier umysłowych – 

przedstawiono wniosek złożony do miasta - lokal po klubie „Małpi Gaj” na Dworcowej 19. Prezydent 

miasta ma podjąd decyzje do kooca roku. Kol. Mokrzycki poinformował, iż można się zgłosid do 

prezydenta o znalezienie lokalu dla stowarzyszenia. Do lipca 2020 można składad wniosek o nowy 

lokal.  

Ad. IX. Prezes Sękowski przedstawił nowego kierownika biura Lecha Mokrzyckiego – umowa 

czasowa do kooca roku, PUP zwraca koszty zatrudnienia w 100 % - najniższa średnia krajowa. Co 6 

miesięcy trzeba odnawiad umowę. Zarząd przegłosował kandydaturę L. Mokrzyckiego  (1 glos 

wstrzymujący – kol. Stęzała). 

Przyjęto wniosek aby 2ga i każda następna drużyna zgłoszona przez stowarzyszenie w niższych ligach 

płaciła 50% opłaty drużynowej 

Sprawy inne – KMO –  podjęto dyskusję na temat sfinansowania pucharów (150PLN) i sędziów w 

turnieju finałowym KMO, jako miejsce finału zaproponowano Koszalin. Zaproponowano aby w finale 

brały udział 2/3 najlepsze pary z każdego ośrodka. Kol. Wilczok zaproponował aby 3 najlepsze osoby z 

KMO zagrały w finale GPPZ. Celowośd kontynuacji KMO na nowy sezon – 5 głosów „ZA”, 2 głosy 

przeciw (Jabłooski, Mokrzycki).  

Ad. X. Kol. Lange składa wniosek o zwrot kosztów za obóz w Stasikówce dla instruktorów. Kol. 

Cylwik  i kol. Lange uzgodnili zwrot kosztów, brak protokołów z posiedzenia zarządu. Osoby wysłane 

na kurs uczą w SP w Białogardzie. Zarząd podjął decyzje o zwrocie kosztów dla Dama PIK Białogard 

(glosowanie wszyscy za). Środki zostaną przelane w ciągu najbliższych dni.  Kol. Mokrzycki zgłosił 

propozycje o glosowanie każdego wydatku powyżej 1000 PLN  

Kol. Stezała złożył rezygnacje z pracy w zarządzie, Prezes  ZZBS Kol. Sękowski przyjął rezygnację. 

Po opuszczeniu zebrania przez kol. Jabłooskiego, Stęzałę i Cylwika pozostało 5 członków zarządu, 

podjęto decyzję o kontynuowaniu zebrania. Kol. Wilczok zgłosił formalny wniosek o zaangażowanie i 

udział w całym zebraniu przez wszystkich członków zarządu. 

Ad. XI. Kol. Lange zasugerował 2 osobowa reprezentacje do przelewów i zawierania umów. 

Prezes uda się do banku i prawnika i poinformuje na kolejnym spotkaniu zarządu o reprezentacji w 

banku. 



Kol. Lange złożył wniosek o przedstawienie rozliczenia Mityngu Bursztynowego i Turnieju Morskiego 

przez prezesa ZZBS. Kol Sękowski poinformował, iż rozliczenie zostanie przedstawione 18 grudnia 

komisji rewizyjnej, która będzie kontrolowad pracę związku. 

Ad. XIII. Podjęto decyzję o rezygnacji z poboru części składki należnej dla ZZBS od uczniów do 20. 

roku życia. Składkę ustalono na 25PLN, czyli kwotę niezbędną do odprowadzenia do PZBS 

Ad. XV. Zasady finansowania wpłat sponsorskich przełożono na kolejny zjazd 

Dodatkowo poruszono temat utworzenia komisja sędziowskiej ZZBS. Komisja miałaby byd organem 

doradczym ZZBS. Do zadao komisji ma należed dobór sędziów do turniejów organizowanych przez 

ZZBS. Złożono wniosek, aby organizowad konkursy na sędziów do poszczególnych imprez i wybór 

obsady sędziowskich z najkorzystniejszych i najlepszych złożonych ofert.  

Zaproponowano termin organizacji kadry wojewódzkiej młodzieży – styczeo 2020 

 


