
Protokół 
z Posiedzenia Zarządu 

Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego 
z dnia 18 października 2018 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Mirosław Stelmaszyk – Prezes Zarządu, 

2. Paweł Stężała – Wiceprezes Zarządu, 

3. Robert Cylwik – Wiceprezes Zarządu, 

4. Maciej Chrobot – Wiceprezes Zarządu 

5. Andrzej Jabłoński – Wiceprezes Zarządu 

6. Piotr Wilczok – Wiceprezes Zarządu, 

7. Zbigniew Lange – Członek Zarządu 

8. Wiktoria Lokś – Kierownik biura. 

 

Przy obecności 7 z 7 członków Zarządu stwierdza się zdolność do podejmowania przez 

Zarząd uchwał. 

 

Harmonogram posiedzenia Zarządu: 

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 25.06.2018r. 

2. Zatwierdzenie harmonogramu Posiedzenia Zarządu. 

3. Nadanie tytułu sędziowskiego Wojciech Morawski – podjęcie Uchwały. 

4. Uchylenie uchwał 06/2015 oraz 11/2017  – podjęcie Uchwał. 

5. Komunikat w sprawie rozgrywek Ligi Okręgowej – przedstawi kolega Robert Cylwik. 

6. Rozliczenie 60. Mityngu BURSZTYNOWY 2018 – Mirosław Stelmaszyk. 

7. Projekt Budżetu ZZBS na następny okres rozliczeniowy Wrzesień 2018/sierpień 2019 

– Maciej Chrobot – podjęcie uchwały. 

8. Inne sprawy wniesione w trakcie posiedzenia. 

 

Ad 1. Obecni członkowie Zarządu jednogłośnie zatwierdzili protokół z posiedzenia w dniu 

25.06.2018r. Po naniesieniu poprawki zgłoszonej przez Piotra Wilczoka dotyczącej 

poszukiwania nowej siedziby ZZBS. 

Ad 2. Zarząd jednogłośnie zatwierdził harmonogram Posiedzenia Zarządu w dniu 

18.10.2018r. 

Ad 3. Prezes przedłożył Zarządowi uchwałę 12/2018 dotyczącą nadania tytułu sędziego IV 

klasy koledze Wojciechowi Morawskiemu. Zarząd jednogłośnie przyjął tę uchwałę. 

Ad 4.  Prezes przedłożył Zarządowi uchwałę 13/2018 dotyczącą uchylenia uchwały 06/2015 

dotyczącej ryczałtów za przejazdy miejscowe oraz telefon dla Prezesa ZZBS,  



Głosowało 7 Członków Zarządu, za przyjęciem uchwały było 6 członków 1 głos przeciwko, 

większością głosów Zarząd przyjął uchwałę.  

Prezes przedłożył Zarządowi uchwałę 15/2018 dotyczącą uchylenia uchwały 11/2017 

dotyczącej odsunięcia Adama Hintertana od uczestnictwa w turniejach organizowanych na 

terenie ZZBS. Głosowało 7 Członków Zarządu za przyjęciem uchwały było 6 członków 1 głos 

wstrzymujący, większością głosów Zarząd przyjął uchwałę. 

Ad 5. Prezes przedłożył Zarządowi uchwałę 16/2018 dotyczącą przyjęcia Regulaminu 

rozgrywek zachodniopomorskiej III Ligi w sezonie 2018/2019. Zarząd przyjął uchwałę 

jednogłośnie. Wiceprezes Robert Cylwik dołączy do Uchwały stosowny Regulamin. Uchwała 

wchodzi w życie od dnia 1 października 2018 roku. 

Prezes przedłożył Zarządowi uchwałę 17/2018 dotyczącą przyjęcia Regulaminu rozgrywek 

zachodniopomorskiej Ligi Okręgowej w sezonie 2018/2019. Głosowało 7 Członków Zarządu, 

za przyjęciem uchwały było 5 członków 1 głos przeciwko i 1 głos wstrzymujący, większością 

głosów Zarząd przyjął uchwałę.  Wiceprezes Robert Cylwik dołączy do Uchwały stosowny 

Regulamin. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 października 2018 roku. 

Ad 6. Mirosław Stelmaszyk przedstawił Zarządowi rozliczenie 60. Mityngu BURSZTYNOWY 

rozliczenie to jest również dostępne na stronie Związku. Wynik końcowy bilansu Mityngu to 

kwota + 899,60 PLN. Zatem dzięki Sponsorom, Gminie Miasto Szczecin, firmie KPPD 

Szczecinek, SEC Sp. z o.o., Jackowi Reszczyńskiemu, Euroafrca Shipping Lines Sp. z o.o. 

oraz rodzinie państwa Żakowicz, którym serdecznie dziękuję bo bez ich wsparcia nie byłaby 

możliwa realizacja tego przedsięwzięcia. Za pomoc w pozyskaniu funduszy dziękuję 

kolegom Zbigniewowi Sękowskiemu oraz Andrzejowi Wielowieyskiemu. 

Ad 7. Wiceprezes Maciej Chrobot przedstawił Zarządowi plan budżetu ZZBS na następny 

sezon wrzesień 2018 / sierpień 2019, który stanowi Załącznik do uchwały, Zarząd przyjął 

uchwałę 14/2018 jednogłośnie. 

Ad 8. Wiceprezes Piotr Wilczok przekazał relację ze spotkania z Zarządem 

Zachodniopomorskiej Federacji Sportu. W wyniku rozmów z ZFS ustalono, że będzie 

powołana Kadra Młodzieżowa Okręgu, która może liczyć na dotacje z ZFS i to zarówno na 

wyjazdy na zawody jak i na uczestnictwo w obozach treningowych. 

Koszalin ubiegał się o organizację Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Brydżu Sportowym, 

jednak organizacja tej imprezy na rok 2019, została powierzona kolegom z Tęgoborza. 

Koledzy z Koszalina planują zorganizować imprezę podobnej rangi w terminie 1-5 maja 2019  

W trakcie posiedzenia wywiązała się dyskusja dotycząca rozgrywek ligowych. Zbyt późno 

ukazały się komunikaty o terminach i miejscach rozgrywek. Było to związane między innymi 

z terminem turnieju GPPZ w Lipianach, z wyborami 20 października, z nowym podziałem Ligi 

Okręgowej na dwa kotły, koniecznością znalezienia miejsca na te rozgrywki oraz brakiem 

wiedzy ile drużyn wystąpi w LO(czekaliśmy na informację o drużynie młodzieży z Koszalina). 



Podobne problemy dotknęły również III Ligę trzeba było zmienić termin pierwszego zjazdu, 

znaleźć ekipę do montażu i demontażu stołów w czasie I zjazdu oraz właściwie do końca 

września czekaliśmy na informację o przystąpieniu bądź nie drużyny Klub Wojskowy 

Stargard. Ostatecznie drużyna ta nie wystąpi w III lidze w sezonie 2018/2019. Ze względu na 

brak wytycznych w tym zakresie w regulaminie rozgrywek oraz bardzo krótki czas na 

podjęcie decyzji, Prezes ZZBS Mirosław Stelmaszyk po konsultacji z Wiceprezesem 

Robertem Cylwikiem, odpowiedzialnym za rozgrywki ligowe zadecydował, że w rozgrywkach 

III Ligi weźmie udział drużyna FLOTA II ze Świnoujścia, która zajęła II miejsce w LO po 

sezonie 2017/2018. Decyzja ta jest ostateczna.  

Były propozycje innych rozwiązań tego problemu, ale wszystkie one mogły by być wdrożone 

dopiero po odbyciu pierwszego zjazdu III Ligi i wprowadziłyby spore zamieszanie w tych 

rozgrywkach. 

Dyskutowano również na temat ilości rozdań rozgrywanych w ligach. Niektórzy członkowie 

Zarządu uważają, że jest ich za dużo inni, że za mało. Przyjęto, że mecze będą rozgrywane 

na 24 rozdaniach zarówno w LO jak i w III Lidze, a ewentualne zmiany ilości rozdań będą 

omawiane na szerszym forum. 

Wiceprezes Paweł Stężała wnioskował o dociążenie kierowniczki biura Wiktorii Lokś 

obowiązkami wynikającymi z jej zakresu pracy (pilnowanie finansów, wprowadzanie danych 

na stronie internetowej, naliczania PKL-i oraz koordynowania i organizowania kalendarza na 

kolejny rok) i jednocześnie skrytykował Prezesa, że się sam tym zajmuje. W odpowiedzi 

Prezes zaapelował o cierpliwość i pomoc kolegów w przekazaniu pełnej wiedzy o 

prowadzeniu biura kierowniczce, ponieważ specyfika działań biura dotycząca Brydża jest 

przez nią, nie do końca jeszcze poznana. 

 

roku w ośrodku w Sarbinowie. 


