
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU  

BRYDŻA SPORTOWEGO W SZCZECINIE ZA OKRES 2014-2017 

NA ZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW W DNIU 12 MARCA 2017 R. 

 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd pracował w składzie: 

 

 Wincenty Grela – Prezes Zarządu 

 Grzegorz Rybacki – V-ce Prezes Zarządu 

 Maciej Keller – V-ce Prezes Zarządu 

 Włodzimierz Abkowicz - Członek 

 Maciej Chrobot - Członek 

 Zygmunt  Kondyjowski – Członek 

 Damian Dwirko - Członek 

 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

- Daniel Fira – Przewodniczący 

- Dionizy Grząśko – Członek 

- Roman Olszewski - Członek 

Od 13 marca 2016 roku w składzie: 

- Dionizy  Grząśko – Przewodniczący, 

- Andrzej Gil – Członek 

- Roman Olszewski - Członek 

W marcu 2016 r. z pracy w Zarządzie rezygnację złożył Maciej Keller. W październiku 2016 r.  

z pracy w Zarządzie zrezygnował Damian Dwirko. 

Zarząd Uchwałą Nr 3/2016 oraz 9/2016 przyjął rezygnację w/w członków Zarządu. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 13 posiedzeo plenarnych, protokółowanych              

i podjął 43 uchwały w różnych sprawach istotnych dla naszego Związku.  

 

Do głównych działao Zarządu należało podjęcie uchwał w sprawach: 

 

 Gospodarki finansowej Związku 

 Strony internetowej 

 Obsługi i prowadzenia Biura  

 Regulaminów Grand  Prix Pomorza Zachodniego 

 Zakupu tasowarki do kart, biding-boxów, pudełek do kart, obrusów 

 Zakupu licencji dot. programów J. Romaoskiego 

 Organizacji KMO i KMP – regulaminy 

 Zmiany regulaminów rozgrywek III Ligii oraz L.O. 

 Postępowao dyscyplinarnych 

 Powołanie Komisji Dyscyplinarnej 



 Zatwierdzania budżetów opłat za rozgrywki drużynowe oraz odpisów z 

zawodów/turniejów itp. 

 Nadania tytułów sędziowskich 

 Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych ZZBS 

 

Stan posiadania Związku: 

 I liga  - 2 drużyny*  

 II Liga – 2 drużyny 

 III Liga – 16 drużyn 

 Liga okręgowa – 10 drużyn 

*Dnia 25 lutego 2017r. zmieniła się ta statystyka, bowiem drużyna ZOiM & FIORI 

wywalczyła awans do ekstraklasy brydżowej. Wielkie gratulacje. 

 

 

Sprawy organizacyjne 

 

Po poprzedniej kadencji 2010-2014, zgodnie z zaleceniami i uchwałami Delegatów na Zjazd 

wprowadzone zostały nowe zasady funkcjonowania Biura Związku m.innymi: 

 

1 Stałe godziny pracy Biura Związku 

2 Zatrudnienie na pełen etat pracownika/ Dyrektora Biura 

3 Wprowadzenie ewidencji przychodów i wydatków 

4 Planowania budżetów /prowizorium/ 

5 Sporządzanie informacji bilansowej i jej prezentacja bieżąca na stronie internetowej 

(początkowo miesięcznie, a od 2015 r. – kwartalnie) 

6 Transparentna, bieżąca informacja na modyfikowanej stronie internetowej (wyniki 

turniejów, rozgrywek drużynowych, regulaminów, uchwał, komunikatów). 

W 2016 roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w związku z rezygnacją Kol. Daniela 

Firy – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Nowym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 

wybrany został Kol. Dionizy Grząśko. 

 

Sprawy finansowe Związku 

 

Podstawowa działalnośd opiera się na wpływach z opłat drużynowych i opłat członkowskich, 

a także z opłat za PKL-e. Zarząd Związku dzięki bardzo dobrym kontaktom oraz wieloletniej 

współpracy z Gminą Szczecin – Prezydentem Miasta, Urzędem Marszałkowskim -

Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, mógł liczyd na nieodpłatne korzystanie  

z hali sportowej, pomieszczeo Floating Arena, na organizowane zawody, Grand Prix Pomorza 

Zachodniego, Mityng „Bursztynowy”, finały okręgowe par itp. 

Uzyskane dotacje możliwe były dzięki każdorazowym, transparentnym i terminowym 

rozliczaniem się Związku z otrzymanych środków pieniężnych, wzorowej organizacji 

zawodów, dobrych ocen uzyskanych w wyniku kontroli zawodów przez w/w urzędy. 



Przykładem niezwykle pozytywnym Zarządu w kadencji 2014-2017, było uzyskanie z 

Powiatowego Urzędu Pracy dotacji na zatrudnienie pracownika Biura. W roku 2015 była to 

kwota 6201 zł. A w roku 2016 – 6479 zł. Na rok 2017 dotacja wynosi ponad 11 000 zł. Jest to 

ogromna pomoc finansowa dla Związku, utrzymującego się wyłącznie ze składek i opłat 

zawodniczych. 

 

Innym „pozytywem” dla Związku jest wsparcie finansowe lub rzeczowe Przyjaciół                     

i Darczyoców sympatyzujących od wielu lat z naszą dyscypliną. Należeli do nich m.innymi : 

 

 Firma „Siemaszko” 

 Firma ZOiM Mirosław Chwalko 

 „Euroafrica” 

 Szczecioska Energetyka Cieplna 

 KPPD-Szczecinek 

 MEC Szczecinek 

 Andrzej Wielowieyski 

 TKKF „Pod Wieżą” 

 Zapol Sobczyk Sp.J. 

A także wymienieni wcześniej: Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Szczecin, Rada Miasta Szczecin. 

 

Członkowie Zarządu złożyli także, swoje krótkie sprawozdania i informacje, dotyczące pracy w 

Zarządzie minionej kadencji. 

 

Działania ustępującego Zarządu, jak i naszych następców, będą podobne, chociaż nie sposób 

przewidzied  codziennych  problemów, związanych głównie z finansami Związku, zmniejszającej się 

liczby zrzeszonych zawodników oraz przyciągnięcia do Związku młodzieży. 

 

Należy w tym miejscu poinformowad Delegatów i całą  społecznośd  brydżową, że każdego roku, do 

Polskiego Związku Brydża Sportowego przekazujemy ponad 25.000,00 złotych                                                 

Pragnę  w tym miejscu  podziękowad osobom, które przekazały w roku 2016 - 1%  podatku na rzecz 

PZBS, z czego nasz Związek otrzymał  kwotę 2411,00 zł.  

 

Dziękujemy także naszym Kolegom  brydżystom, działaczom, organizatorom i  animatorom  

zawodów, turniejów z ośrodków w regionie /Świnoujściu, Świdwinie, Drawnie, Goleniowie, 

Kołobrzegu, Koszalinie, Międzyzdrojach, Policach, Szczecinku, Stargardzie i w Szczecinie/. 

 

Na zakooczenie szczególne podziękowania kieruję do Kolegi Lecha Mokrzyckiego, który jest 

nieoceniony w sprawach technicznych, sędziowskich, obsługi strony internetowej. Dziękuję również  

wszystkim Kolegom sędziom, wykonujących często, trudną i nie zawsze wdzięczną i satysfakcjonującą 

pracę.                     

Na koniec, składam osobiste i szczere podziękowania Kolegom z obecnego Zarządu, członkom Komisji 

Rewizyjnej a także wszystkim, z którymi miałem przyjemnośd spotykad się, pracowad w strukturach 

naszego Związku. Swoją ponad 45-letnią, działalnośd społeczną na rzecz brydża sportowego w 

Szczecinie i  Województwie  Zachodniopomorskim kooczę i dziękuję wszystkim  raz jeszcze.  

 



Nowo wybranemu Zarządowi Związku życzę wytrwałości, konsekwencji oraz sukcesów w realizacji 

celów Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego. 

 

Wincenty Grela 

Prezes Zarządu  

 

 

Szczecin, 2017-02-27  


