
Telekonferencja zebranie zarządu ZZBS z dnia 12 września 2020 godz 10 
                                                    Protokół z zebrania Zarządu

Prowadzacy obrady Prezes Zbigniew Sękowski o godz 10 15 stwierdził qworum - Zarząd 5 osób 

obecnych 1. Zbigniew Sękowski , 2. Robert Cylwik, 3. Zbigniew Lange, 4. Piotr Wilczok, 5. Maciej 

Chrobot. O godz 10 30 dołączył do zebrania 6. Andrzej Jabłoński. Ilość obecnych członków zarządu 6.

1.Propozycje zorganizowania rozgrywek ligowych w zachodniopomorskim – liga III i liga okręgowa 

Prezes przedstawił warunki wynajmu Sali w przedszkolu wojskowym w Stargardzie. Po dyskusji 

jednogłośnie Zarząd zdecydował że w Sali w Stargardzie nie będą spełnione warunki

epidemiologiczno sanitarne wymagane do organizacji tam zjazdów ligowych a ZZBS powinien 

zapewnienić zawodnikom bezpieczne granie w brydża  w czasie pandemii, ponadto ZZBS  narażony 

będzie na nałożenie wysokich kar w razie kontroli.

  Po dyskusji postanowiono że rozgrywki ligowe będą organizowane w innym miejscu w zależności od 

dostępności na Sali sportowej SDS w Szczecinie lub w Klubie Garnizonowym przy ul. Wawrzyniaka w 

Szczecinie. Po ustaleniu dostępności terminów zostanie sporządzony terminarz ligowy . W czasie 

dyskusji faworyzowana jest chęć gry na Sali SDS w Szczecinie gdyż w tym samym terminie może grać 

w jednym miejscu liga III i Okręgowa co spowoduje obniżenie kosztów obsługi ligi. Prezes Zarządu uda 

się do siedziby SDS w Szczecinie przy ul. Wąska  żeby ustalić możliwy kalendarz rozgrywek. W 

przypadku niemożności ustalenia kalendarza  sala może być już zarezerwowana na inne imprezy 

Prezes podejmie negocjacje w celu wynajęcia na ligę sal w Klubie Garnizonowym. Informacje gdzie 

będzie grała liga zostanie podana po 20 września 2020. Wkrótce też zostanie opublikowany 

Komunikat o rozgrywkach ligowych w zachodniopomorskim.

2.Rezygnacja z pracy w zarządzie Lecha Mokrzyckiego – podjąć uchwałę

Zarząd jednogłośnie przyjął rezygnację Lecha Mokrzyckiego Uchwałą nr 08 /2020 Zarządu 

Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 12 września 2020 roku w sprawie odwołania 

Lecha Mokrzyckiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu w Zachodniopomorskim Związku Brydża 

Sportowego Na podstawie § 23 ust.3 Statutu ZZBS uchwala się co następuje: § 1. 1. Odwołuje się 

Lecha Mokrzyckiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu. § 2. 1. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

3.Nadać uchwałą tytuły sędziów klubowych dla Artur Buciak, Radosław Maćczak

Na wniosek Prezesa zarząd jednogłośnie głosował za nadaniem tytułów sędziów klubowych Arturowi 

Buciakowi i Radosławowi Maćczak Uchwałą nr 09/2020 Zarządu Zachodniopomorskiego Związku 

Brydża Sportowego z 12 września 2020 roku w sprawie nadania tytułu sędziowskiego zawodnikowi w 

Zachodniopomorskim Związku Brydża Sportowego Na podstawie § 25 pkt 5 Statutu ZZBS uchwala się 

co następuje: § 1. 1. Na podstawie pkt 4.4 Regulaminu Sędziowskiego Polskiego Związku Brydża 

Sportowego, Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego przyznaje tytuł sędziego 

klubowego klasy IV zawodnikowi Radosław Maćczak nr pid 16159 i Buciak Artur nr pid 20120 § 2. 1. 

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

4.Poszerzenie zarządu ZZBS do 7 osób zgodnie ze statuem – propozycje kandydatów na członka 

zarządu

Dyskusja nie przyniosła rezultatu , lecz padła propozycja żeby do Zarządu dołączył Paweł Stężała. 

Trwają rozmowy z Kol. Pawłem Stężałą.

5. Prace nad zmodernizowaniem statutu ZZBS

Zarząd zdecydował spotkać się dn. 28 września 2020 i spotkanie w całości poświęcić sprawom 

związanym ze statutem ZZBS

6. Zwołanie nadzwyczajnego zjazdu delegatów celem powołania delegatów na zwyczajny zjazd 

wyborczy PZBS – mamy termin do końca roku
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Prezes zaproponował żeby nadzwyczajny zjazd delegatów odbył się podczas Mityngu Bursztynowego 

w przerwie i wybrał delegatów na zjazd wyborczy PZBS do Warszawy prawdopodobnie pod koniec 

Października 2020. Mityng Bursztynowy planowany jest na 23-25 październik 2020

7. Pkle za turnieje w Stargardzie , brak pkli za turnieje – dużo tel z pytaniami o pkle 

Sprawa do wyjaśnienia wkrótce po konsultacji z osobami odpowiedzialnymi .

8.Inne

Na wniosek Piotra Wilczoka Zarząd podjął dyskusję na temat podniesienia opłat za start zespołów w 

3 lidze i okręgowej odpowiednio za 3 ligę do 1500 zł , za okręgówkę 800 zł. Uzasadnieniem 

podniesienia oplat jest wzrost opłat ZZBS za organizację ligi w czasie pandemii . Zarząd jednogłośnie 

przegłosował podniesienie opłat za ligę jak wyżej.

 

 


