
Sprawozdanie z zebrania Zarządu  
z dnia 29 kwietnia 2020 roku 

Obecni: 
Maciej Chrobot 
Robert Cylwik 
Andrzej Jabłooski 
Zbigniew Lange 
Lech Mokrzycki 
Zbigniew Sękowski 
Piotr Wilczok 
 

1. Protokolantem wybrano Lecha Mokrzyckiego 
2. Zbigniew Sękowski zaproponował swój porządek zebrania. 
3.  Zbigniew Lange zaproponował zmianę porządku zebrania wynikającą z regulaminu 

pracy zarządu ZZBS § 4 p.2  tj. skupieniu się na wydarzeniach mających miejsce od 19 
listopada 2019 roku czyli od ostatniego zebrania Zarządu ZZBS. 

4. Robert Cylwik poruszył sprawę zwolnienia dyscyplinarnego Lecha Mokrzyckiego przez 
Zbigniewa Sękowskiego. Stwierdził, iż Zbigniew Sękowski nie miał takiej prerogatywy. 
Zarząd jednogłośnie uznał, że Lech Mokrzycki jest nadal Kierownikiem Biura ZZBS. 

5. Na wniosek Zbigniewa Lange przegłosowano kandydaturę Jerzy Czeszewski PID 08344 
na sędziego klubowego PZBS 

6. Andrzej Jabłooski zaproponował wystąpienie do PZBS o przyznanie medali dla: 
Sabina Kaźmierczak – brązowa odznaka PZBS 
Jan Chmielewski – srebrna odznaka PZBS 
Andrzej Gierczyoski – brązowa odznaka PZBS 

7. Zbigniew Lange zwrócił się do Zbigniewa Sękowskiego o przedstawienie sprawozdania z 
okresu między zebraniami  

8. Zbigniew Sękowski stwierdził, że nie jest przygotowany do przedstawienia sprawozdania 
z okresu między zebraniami Zarządu 

9. Andrzej Jabłooski poruszył sprawę rozliczenia finansowego 61. Mityngu Bursztynowego . 
Stwierdził, iż wobec braku takowego rozważa skierowanie sprawy do Prokuratury. 

10. Zbigniew Lange poruszył sprawę Turnieju o Puchar Burmistrza Białogardu (2019-11-24). 
Podważył decyzję nie zaliczenia tego turnieju do cyklu Grand Prix Pomorza Zachodniego. 
Osobiście obwinił Zbigniewa Sękowskiego za zaistniałą sytuację.  

11. Lech Mokrzycki wyjaśnił swoją grudniową decyzję opuszczenia Zarządu ZZBS. Na prośbę 
członków Zarządu Lech Mokrzycki wyraził zgodę pozostania w administracji 
stowarzyszenia. W ponownym głosowaniu  6 osób było za, jedna osoba się wstrzymała 

12. Piotr Wilczok złożył wniosek formalny o odwołanie Zbigniewa Sękowskiego z 
funkcji Prezesa ZZBS zgodnie z § 23 ustęp 3 Statutu ZZBS.  Przeprowadzono 
głosowanie tajne w wyniku którego wniosek został odrzucony. Nie osiągnięto 
wymaganej statutowo większości 2/3 głosów (4 głosy za wnioskiem, 1 sprzeciw i 
2 wstrzymujące się). 

13. Zbigniew Lange złożył wniosek formalny o udzielenie upomnienia Zbigniewowi 
Sękowskiemu za: 

 opieszałośd w zwoływaniu terminowych zebrao Zarządu (Statut ZZBS § 24 p.2 oraz 
Uchwała nr 11 /2014 §3 p.1) 

 manipulacja dokumentami formalnymi z posiedzeo Zarządu –  
- nie umieszczenie w protokole Zarządu z 19 listopada rezygnacji Pawła Stężały   
(Uchwała 11/2014 §8 p.2) 

             - umieszczenie 26 listopada na stronie internetowej ZZBS fałszywych informacji 
jakoby Organizator turnieju w Białogardzie w dniu 25 listopada zalegał z wypłatą 
wynagrodzeo finansowych uczestnikom zawodów (brak podstaw materialnych i 



formalnych - pokwitowania odbioru nagród finansowych i rzeczowych do wglądu 
w siedzibie Organizatora). 

             - brak protokołu i listy obecności z Zarządu z dnia 25 listopada na którym podjęto              
nieuprawnioną decyzję o wykluczeniu Turnieju w Białogardzie z cyklu GPPZ 2019.  

             - nie umieszczenie Votum Separatum członka Zarządu Zbigniewa Lange do w/w 
spotkania Zarządu (Uchwała 11/2014 §8 p.2). 

 brak lojalności w stosunku do członków Zarządu (Uchwała 11/2014 §3 p.4) – 
podważanie wiarygodności oświadczeo w sprawach nauki brydża w szkole w 
Białogardzie oraz finansowania udziału młodzieży w mistrzostwach. 

 działanie na szkodę finansową ZZBS (fundusz GPPZ pomniejszony o kwotę 450,00). 
 brak sprawozdania finansowego za rok 2019. 
 brak rozliczenia finansowego za 61 Mityng Bursztynowy i Turniej Morski 2019. 
 niezgodna z prawem próba zwolnienia Kierownika Biura ZZBS 
 posiłkowanie się nieudokumentowanymi argumentami podczas próby 

zwolnienia Kierownika Biura ZZBS. 
Za udzieleniem upomnienia głosowało 6 osób, jedna osoba się wstrzymała. 

14. Piotr Wilczok złożył formalny wniosek o ustanowienie reprezentacji Zarządu w banku, 
innych instytucjach finansowych oraz wycofanie karty płatniczej, którą posiłkował się 
Zbigniew Sękowski (patrz: Uchwała Nr 4/2020). 
Głosami Zarządu powołano następującą reprezentację: 

 Maciej Chrobot 
 Robert Cylwik 
 Zbigniew Lange    
15. Piotr Wilczok złożył formalny wniosek o ustanowienie reprezentacji Zarządu  ZZBS w 

sprawach cywilno - prawnych  (patrz: Uchwała Nr 5/2020).   
Głosami Zarządu powołano następującą reprezentację: 

 Lech Mokrzycki 
 Zbigniew Sękowski 
16. Piotr Wilczok złożył formalny wniosek  o uregulowanie wypłaty miesięcznej 

kilometrówki za poruszanie się pojazdem prywatnym w celach służbowych przez 
Zbigniewa Sękowskiego. Rozliczenie takowe należy złożyd każdorazowo w Biurze ZZBS na 
koniec każdego miesiąca (patrz: Uchwała Nr 6/2020).  
Głosami Zarządu zatwierdzono miesięczną kwotę refundacji kosztów używania 
samochodu prywatnego do celów służbowych  w wysokości do 300,00 zł po 
udokumentowaniu celowości wyjazdów i zatwierdzeniu ich przez wyznaczone uchwałą 
4/2020 osoby.  

17. Piotr Wilczok złożył formalny wniosek o uregulowanie dojazdówki na Zarząd dla 
członków Zarządu z Koszalina i Białogardu (patrz: Uchwała Nr 7/2020).  
Głosami Zarządu zatwierdzono wniosek. 

18. Lech Mokrzycki przypomniał, że Zarząd wiąże umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w 
sprawie dofinansowania z Funduszu Kosztów Pracy stanowiska Kierownika Biura ZZBS. 
Lech Mokrzycki przypomniał o obowiązku zapłacenia składki ZUS i podatku od 
wynagrodzenia do US. Zarząd nie wyraził zgodę na zapłacenie w/w składników 
wynagrodzenia za miesiąc kwiecieo 2020 roku. Zbigniew Sękowski zobligował się do 
załatwienia zwolnienia z takowych kwot poprzez korespondencję z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Szczecinie oraz Zakładem Ubezpieczeo Społecznych w Szczecinie. 

19. Zbigniew Sękowski zobligował się do złożenia w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosku 
PSZ-DKWO : Wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu o dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeo pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne w ramach 
tzw. Tarczy Antykryzysowej Covid-19. 

20. Zarząd zaproponował następne spotkanie w połowie maja br. 
21. Zarząd zobligował Zbigniewa Sękowskiego do przygotowania rocznego sprawozdania ze 

swojej działalności (czerwiec 2019 - maj 2020). 
22. Na tym zebranie zakooczono.  


