
                                                Protokół 

                                      z Posiedzenia Zarządu 

            Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego    

                                      Z dnia  01.09.2020 r.  

 W posiedzeniu udział wzięli: 

1.Zbigniew Sękowski–Prezes Zarządu, 

2.Robert Cylwik–V-ce Prezes Zarządu 

3.Lech Mokrzycki – V-ce Prezes Zarządu 

4.Zbigniew Lange  - członek Zarządu 

5. Zygmunt Kondyjowski – członek Komisji Rewizyjnej 

Stwierdza się zdolność do podejmowania uchwał przez Zarząd  

Harmonogram posiedzenia Zarządu  

1.  Wybór protokolanta 
2. Wymóg kworum przy podejmowaniu uchwał przez zarząd ZZBS 
3. Przyjęcie protokołu i podpisanie go z poprzedniego zarządu w dniu 

29.04.2020  
4. Przedstawienie sytuacji finansowej ZZBS przez Skarbnika ZZBS  
5. Sprawozdanie finansowe ZZBS od czerwiec 2019 do czerwiec 2020 – Prezes  
6. Dyskusja na temat uchwał podjętych na zarządzie 29.04.2020 – podstawy 

prawne i zgodność ze statutem ZZBS 
7. Dyskusja  wysyłania  osób na kursy instruktorskie, opracowanie regulaminu 

dla chętnych na wyjazdy szkoleniowe instruktorskie(na kursy wysyłamy osoby 
które opłacają składki członkowskie do PZBS) – opracowanie Piotr Wilczok 

8. Dyskusja nad pracami zmodyfikowania statutu ZZBS 
9. Podjęcie uchwał zgłoszonych przez członków zarządu i Prezesa 
10. Sprawy dyscyplinarne dotyczące zarządu ZZBS 
11. Kierownik biura funkcja społeczna, propozycja kandydata na stanowisko 

społeczne 
12. Organizacja Turnieju Bursztynowego 
13. Organizacja rozgrywek ligowych w zachodniopomorskim 
14. Zwołanie „ Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów” wybór delegatów na zjazd 

wyborczy 
15. Sprawy inne 
16. Przyjęcie i podpisanie protokołu zebrania Zarządu w ramach danego zebrania 

wraz z kserokopią dla każdego członka Zarządu. 
17. Zakończenie posiedzenia zarządu 

Ad. 1  z powodu braku osoby chętnej do protokołowania zebrania Prezes 
zaproponował nagrywanie przez dwie osoby posiedzenia , nagrywali posiedzenie 



Zbigniew Sękowski i Zbigniew Lange, Zarząd w głosowaniu jednogłośnie zgodził się 
na nagrywanie posiedzenia .

Ad. 2    Zarząd posiada wymagane kworum do przeprowadzenia zebrania

Ad. 3    Protokół z poprawkami został przyjęty : 3 głosy –za , 1 głos wstrzymał się

Ad. 4    Z powodu braku Skarbnika Zarząd przełożył dyskusję nad tym punktem na 
następne zebranie

Ad. 5   Sprawozdanie merytoryczne Prezesa z działalności ZZBS od czerwca 2019 
wysłane do Zarządu drogą e-mail zostało poddane dyskusji i wszystkie sporne
sprawy zostały wyjaśnione przez Prezesa. Wyjaśniono też żeby w przyszłości 
uczestnicy turnieju podpisywali się na liście nagród pieniężnych w celu rozliczenia się 
finansowego.

Ad. 6   Prezes wywołał dyskusję nad uchwałami z zarządu w dn. 29.04.2020 nr.6 i 
nr.7, Uchwały zostały przedstawione na zarządzie przegłosowane lecz kierownik
biura i zarazem protokolant zebrania Lech Mokrzycki stwierdził że te uchwały nie 

opublikuje ponieważ według niego są one niezgodne ze statutem i prawem. Lech 

Mokrzycki powiedział że nie pamięta czego dotyczyły uchwały 6 i 7 . Zbigniew Lange 

zobowiązał się do napisania uchwał i przesłania je drogą e-mail do zarządu i po 

stwierdzeniu zgodności zarząd zagłosuje internetowo po raz drugi czy wyraża zgodę 

na publikację tych uchwał. Prezes stwierdził że uchwały które zostały podjęte lecz nie 

opublikowane nie funkcjonują.  Mokrzycki Lech powiedział że nie opublikuje tych 

uchwał gdyż nie jest kierownikiem biura . Prezes stwierdził że dnia 29.04.2020 Lech 

Mokrzycki miał obowiązek  umieścić uchwały przegłosowane za zarządzie ponieważ 

był w tym czasie kierownikiem biura i pobierał pensję za prowadzenie biura i stronki 
internetowej. Zarząd na wniosek Prezesa postanowił opublikować sprawozdanie 
merytoryczno-finansowe.

Ad. 7  Z powodu braku sprawozdawcy pominięto ten punkt.

Ad. 8  W trakcie dyskusji na temat modyfikacji Statutu ZZBS. Do pracy nad statutem 
zgłosił się Lech Mokrzycki jako szef komisji  dobierze sobie dwie osoby w celu 
powołania komisji do pracy nad modyfikacją statutu. Zarząd jednogłośnie zagłosował 
za opcją zgłoszoną przez Lecha Mokrzyckiego.

Podjęto krótką dyskusję na temat zorganizowania ligi okręgowej i 3 ligi , z powodu 
opuszczenia  zebrania przez Roberta Cylwika o godz. 13 30 i braku kworum zebranie 
zostało zakończone.


