
Protokół z posiedzenia zarządu ZZBS 

 4.9.2019 

Lista obecności: 

Zbigniew Sękowski 

Zbigniew Lange 

Paweł Stężała 

Robert Cylwik 

Maciej Chrobot 

Lech Mokrzycki 

Zygmunt Kondyjowski – komisja rewizyjna 

 

1. Posiedzenie rozpoczęto od wyboru protokolanta – Maciej Chrobot – wybrany 

jednogłośnie oraz zatwierdzenia porządku obrad wraz z dodatkowymi punktami 

zgłoszonymi  mailowo. 

2. Podano do informacji iż składki drużynowe na nadchodzący sezon pozostają bez 

zmian. 

3. Jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia zarządu, wysłany do 

wiadomości uczestników przed zebraniem  

4. Kolejnym punktem były propozycje nowych uchwał. Zaproponowano wprowadzenie 

stawek sędziowskich  dla lokalnych turniejów. Kol. Sękowski zaproponował 

podniesienie poziomu stawek do 120 lub 150 zł. Kol. Stężała zaproponował 

rozliczenie sumaryczne miesięczne, gdyż panuje spora fluktuacja uczestników 

turnieju i przy jednakowych sztywnych stawkach niektóre turnieje mógłby się okazad 

deficytowe. Kol. Kondyjowski zaproponował stawkę ryczałtową od zawodnika - -3 

złote/uczestnik turnieju. Padła również propozycja aby stawka sędziowska była 

uzależniona od ilości stołów na turnieju do 7 -120 zł powyżej 150zł.  

5. Kolejnym punktem była dyskusja na temat zwrotu kosztów dla prezesa jak i członków 

zarządu spoza Szczecina. Zgodnie informacją od kol. Sękowskiego nie ma 

przeciwskazao, aby prezes zarządu otrzymywał wynagrodzenie w ramach zwrotu 

kosztów za paliwo oraz uzasadnionych wydatków na rzecz związku (powołanie na 

informacje otrzymane od kol. Wasłowicza). W ramach dyskusji zaproponowano, aby 

członkowie zarządu rozliczali się z wydatków w formie kilometrówki, bądź rachunków 

za paliwo z limitem miesięcznym do 300 zł. Kol. Kondyjowski zauważył, iż trudna 

będzie weryfikacja zasadności poniesionych wydatków i ciężko będzie udowodnid 

zasadnośd jazd i zaproponował rozliczenie w formie tygodniowych delegacji. Kol. 

Chrobot zaproponował, aby temat refundacji kosztów wstrzymad do kolejnego 

zebrania po ustaleniu budżetu na nowy rok, co zakooczyło dyskusję. Temat będzie 

kontynuowany na kolejnych posiedzeniach. 



6. Kol. Sękowski zaproponował zmiany struktury zarządu. W chwili obecnej w strukturze 

jest prezes, kilku wiceprezesów oraz skarbnik. Prezes zaproponował wybranie 2 

wiceprezesów – 1 reprezentujący region Szczecioski, 1 reprezentujący region 

Koszalioski. Zwrócono uwagę iż nadanie tylu tytułów wiceprezesów miał jedynie 

charakter wizerunkowy. Pomysł kol Sękowskiego poddano pod głosowanie – projekt 

przyjęto 3 głosy za, 1 wstrzymujący (kol. Stężała), 1 przeciw (kol. Lange)  

7. Kol. Sękowski poinformował, iż jest w trakcie negocjacji dofinansowania całego etatu 

dla kierownika biura ZZBS. Refundacja miałaby pokryd całośd kosztów pracownika 

biura ZZBS. Zaproponowano kol. L. Mokrzyckiego jako nowego kierownika biura. 

8. Temat rozliczenia wyjazdu grupy młodzieżowej z Mielna przeniesiono na kolejne 

posiedzenie zarządu – brak kol. Wilczoka. Poinformował on iż przedstawi rachunki 

dotyczące rozliczenia pobranej zaliczki w kwocie 5000 zł. Zwrócono również uwagę 

na sposób podjęcia decyzji dotyczącej przekazania środków i przekroczenia kwoty w 

budżecie przeznaczonej na dofinansowanie młodzieży.  

9. Na zebraniu poruszono temat opłat za turnieje w cyklu KMP oraz dla zawodników 

niezrzeszonych. Jako iż cykl KMP jest na granicy opłacalności podjęto decyzję o 

wzroście opłaty do 15 PLN 

Wstrzymano się z podjęciem uchwały o wzroście opłat dla zawodników 

niezrzeszonych w turniejach lokalnych. Wzrost opłat zostanie poprzedzony 

konsultacjami z uczestnikami lokalnych turniejów. 

10. Na zebraniu nadano tytuły sędziego klubowego dla Kol. Zbigniewa Lange oraz 

Zbigniew Sękowski. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

11. Przedstawiono skrótowo budżet turnieju Bursztynowego. Po otrzymaniu dotacji od 

urzędu miasta i lokalnych sponsorów, przychody z tego tytułu wyniosą 12000 zł. 

Szacowany budżet na nagrody pieniężne  11800 zł. Planowany wynik finansowy z 

turnieju +1500 zł. Kol Lange zauważył iż zysk jest stosunkowo niewielki do rangi 

turnieju. Z dotacji z urzędu miasta zakupiono nowe karty do gry, które powinny służyd 

związkowi przez kilka najbliższych lat. Wartośd inwestycji  to 3000 zł. 

12. Podczas posiedzenia kol. Stężała wyraził niezadowolenie z maili wysyłanych przez kol 

Mokrzyckiego, dotyczących organizacji KMO i KMP i opłat za liczenie turniejów. Kol. 

Stężała argumentował iż jego honorarium pokrywa koszty wprowadzenia wyników 

wojewódzkich, organizacji zawodów szczecioskich oraz ściąganie wyników z lokalnych 

ośrodków – co nie zawsze łatwo się udaje wykonad.  Kol. Sękowski obiecał 

uregulowad zaległości z tytułu organizacji cyklu KMP i KMO (250 zł za 2 turnieje). 

Podjęto decyzję iż cykl KMO od nowego roku będzie się odbywał jedynie dla 

ośrodków, które samodzielnie będą pobierad rozkłady oraz wprowadzad rezultaty. 

13. Kol. Lange zwrócił się z wnioskiem o zwrot kosztów za szkolenie sędziowskie, które 

odbył w grudniu 2018 oraz za uczestnictwo w obozie w Stasikówce dla instruktorów. 

14. Kol. Lange zaproponował wzrost zaangażowania w projekty lokalne z których ZZBS 

może zdobyd środki na finansowanie bieżącej działalności organizowane przez 

marszałka województwa oraz lokalnych sejmików.  



15. Kol. Sękowski oraz kol. Mokrzycki obiecali zaangażowanie w zdobycie należnych 

związkowi środków z Zachodniopomorskiej Federacji Sportu 

16. Na zebraniu podjęto temat wyboru nowego sądu koleżeoskiego – jako organu 

dyscyplinarnego ZZBS. Zgłoszono kilka propozycji kandydatów z którymi zostaną 

podjęte rozmowy, czy są zainteresowani członkostwem. Zwrócono uwagę iż powinny 

byd to osoby z wykształceniem prawnym. 

17. Kol. Stężała wyraził dezaprobatę wobec wkraczania w jego kompetencje odnośnie 

obsady sędziowskiej, nieskonsultowania z nim obsady Mityngu Bursztynowego (w 

tym pominięcie jego osoby), pomysłu z nieuregulowaniem opłat za przeprowadzone 

turnieje z cyklu KMO i KMP oraz personalnych ataków kol. Leszka Mokrzyckiego, 

które - jego zdaniem - mocno mijają się z prawdą. Jednocześnie zapowiedział 

rezygnację z pracy w zarządzie ZZBS. 

18. Kol. Kondyjowski zgłosił wniosek o przedstawienie harmonogramu sędziowania dla 

lokalnych rozgrywek ligowych. 

 

 


