
 

Uchwała nr  11 /2014 

Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 11 grudnia 2014 roku  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Zarządu Zachodniopomorskiego Związku 

Brydża Sportowego  

Na podstawie § 25 pkt 3 Statutu ZZBS uchwala się co następuje: 

 

I. Zasady ogólne 

§ 1 

W okresie między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów ZZBS władzę w  ZZBS sprawuje 

Zarząd zgodnie z kompetencjami ustalonym w statucie ZZBS. 

§ 2 

1. Członkowie Zarządu zobowiązani są do sumiennego i zgodnego z obowiązującymi 

przepisami wykonywania obowiązków. 

2. Każdy członek Zarządu ma prawo do zapoznania się z dokumentacją organizacyjno-

finansową ZZBS. 

§ 3 

1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes. Zebrania Zarządu odbywają się minimum raz w 

kwartale w pierwszej połowie miesiąca pierwszego miesiąca kwartału.  

2. Zebrania Zarządu prowadzi Prezes. W razie nieobecności Prezesa zebranie Zarządu 

prowadzi Wiceprezes Zarządu ZZBS. 

3. Członkom Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniach 

Zarządu ZZBS. 

4. Członkowie Zarządu zobowiązani są do systematycznego udziału w zebraniach, 

godnego reprezentowania Związku, wykazywania aktywności oraz wzajemnej 

lojalności i poszanowania decyzji podejmowanych podczas posiedzeń Zarządu. 

§ 4 

1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu działalnością ZZBS kieruje Prezes 

ZZBS. 

2. Decyzje podjęte przez Prezesa pomiędzy zebraniami Zarządu są prezentowane na 

zebraniu (w punkcie: Sprawy pomiędzy zebraniami). 

 

II. Organizacja pracy Zarządu 

§ 5 

1. Prezes proponuje projekt porządku obrad zebrań Zarządu oraz proponuje listę 

zaproszonych gości. Każdy Członek Zarządu ma prawo włączenia określonych 



punktów do porządku obrad przesyłając ich projekt najpóźniej do ostatniego dnia 

miesiąca kończącego kwartał do Dyrektora Biura. 

2. Porządek obrad powinien zawierać wszelkie ważne sprawy napływające do Biura 

Związku, które wymagają rozpatrzenia/decyzji Zarządu. 

3. Dyrektor Biura przesyła elektronicznie Członkom Zarządu zawiadomienia o 

zebraniach wraz z proponowanym porządkiem obrad najpóźniej 7 dni przed 

planowanym terminem zebrania.  

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej posiada stałe zaproszenie na zebrania Zarządu 

ZZBS.  

§ 6 

1. Porządek obrad zaproponowany przez Prezesa, Zarząd przyjmuje w głosowaniu na 

początku obrad.  

2. Wnioski zgłoszone po rozpoczęciu zebrania mogą uzupełnić porządek obrad po 

przyjęciu przez Zarząd w głosowaniu. 

§ 7 

1. Projekty uchwał lub decyzji przygotowuje samodzielnie lub we współpracy z 

Dyrektorem Biura Członek Zarządu odpowiedzialny za dany odcinek pracy.  

2. Projekt uchwały lub decyzji przekazywany jest przez Dyrektora Biura Członkom 

Zarządu do zaopiniowania w terminie umożliwiającym jego postawienie pod 

głosowanie na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

3. Wszelkie uchwały i decyzje nabierają mocy wykonawczej po ich podjęciu przez 

Zarząd zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

Prezesa, względnie pod jego nieobecność – prowadzącego zebranie.  

4. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał lub postanowień podejmowanych w 

trybie głosowania jawnego, za wyjątkiem spraw osobowych. 

§ 8 

1. Zebrania Zarządu są protokołowane. Protokół zawiera: wykaz osób biorących udział 

w obradach, porządek obrad, zwięzłe streszczenie wypowiedzi w dyskusji, treść 

podjętych uchwał i decyzji, oraz w przypadku głosowania, szczegółowe jego wyniki. 

2. Na żądanie każdego z Członków Zarządu należy umieścić w protokole złożone przez 

niego na piśmie votum separatum, opinię, względnie inne zastrzeżenie. 

3. Protokół jest sporządzany przez Dyrektora Biura i zatwierdzany drogą mailową przez 

Członków Zarządu najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia zebrania.  

4. Najpóźniej dziewiątego dnia roboczego po  zakończeniu  zebrania Dyrektor Biura 

publikuje na stronie ZZBS protokół w wersji skróconej z posiedzenia Zarządu wraz z 

podjętymi Uchwałami. 

§ 9 

1. Uchwały, postanowienia i decyzje są wiążące dla całego Zarządu od chwili ich 

opublikowania na stronie internetowej Związku.  

 

III. Postanowienia końcowe 

 



§ 10 

1. Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi ZZBS. 

2. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2015 roku.  

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu – Wincenty Grela                 …………………………….. 

Wiceprezes Zarządu – Maciej Keller             ……………………………… 

Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Rybacki      ……………………………... 

Członek Zarządu – Włodzimierz Abkowicz     …………………………….. 

Członek Zarządu – Maciej Chrobot               ……………………………… 

Członek Zarządu – Damian Ćwirko               ……………………………… 

Członek Zarządu – Zygmunt Kondyjowski    ……………………………… 

 

 


