
Protokół z posiedzenia Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża 

Sportowego  w dniu 06.10.2021 r. 

 

Skład Zarządu na posiedzeniu – pełny. 

W posiedzeniu uczestniczy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Zygmunt 

Kondyjowski. 

Obrady prowadzi Prezes Zarządu – Zbigniew Sękowski. 

1. Wybór protokolanta: 

Wybrano Ewę Bargłowską – przegłosowano jednomyślnie. 

 

2. Ukonstytuowanie się Zarządu - wyłonienie wiceprezesów: 

- Prezes Zarządu zaproponował powołanie trzech wiceprezesów, przypisując 

do tych funkcji proponowane zadania: 

Wiceprezes ds. młodzieży i 60+ - Sławomir Niajko, 

Wiceprezes ds. funkcjonowania biura – Wacław Stefluk, 

Wiceprezes ds. związanych z informatyką – Zbigniew Lange. 

Zbigniew Lange i Sławomir Niajko odmówili objęcia funkcji wiceprezesów w 

Zarządzie. 

- Piotr Wilczok zaproponował powołanie wszystkich członków Zarządu na 

stanowiska wiceprezesów – propozycja odrzucona. 

- Piotr Wilczok zaproponował powołanie Andrzeja Jabłońskiego na stanowisko 

wiceprezesa odpowiedzialnego za funkcjonowanie lig. 

- Zgłoszone zostały następujące kandydatury: 

Piotr Wilczok – Wiceprezes Zarządu, 

Wacław Stefluk – Wiceprezes Zarządu, 

Andrzej Jabłoński – Wiceprezes Zarządu, 

Ewa Bargłowska – Skarbnik. 

Głosowanie nad powyższą propozycją – przegłosowano jednomyślnie. 

3. Podjęta została uchwała nr 1/10/2021 (przyjęta jednomyślnie) o funkcjach w 

Zarządzie. 

 

4. Prace nad nowym statutem. 

 

- Ewa Bargłowska zobowiązała się do opracowania projektu nowego statutu 

ZZBS. Dyskusja i konsultacje nad ostatecznym kształtem statutu odbywać się 

będą drogą mailową z członkami Zarządu, Komisją Rewizyjną i delegatami.  



W konsultacjach będą mogli brać udział inni zainteresowani członkowie ZZBS. 

 

5. Organizacja Turnieju Bursztynowego: 

 

Powołany zostaje Komitet Organizacyjny Turnieju Bursztynowego                            

w następującym składzie: 

- Zbigniew Sękowski – Dyrektor, 

- Wacław Stefluk, 

- Zbigniew Lange. 

           Rozrywki ligowe: 

Opracowanie projektów regulaminów rozgrywek ligowych i przesłanie ich do

kapitanów poszczególnych drużyn – Sławomir Niajko i Wacław Stefluk. 

Odbędzie się głosowanie nad systemem rozgrywek. 

6. Podjęta została uchwała nr 2/10/2021 (przyjęta jednomyślnie) w sprawie 

reprezentowania i składania oświadczeń woli: 

- Zbigniew Sękowski, 

- Ewa Bargłowska. 

7.  Podjęta została uchwała o dwuosobowej i jednoczesnej reprezentacji w 

sprawach związanych z finansami ZZBS-u. 

Zaciąganie zobowiązań i składanie oświadczeń woli w sprawach finansowych: 

- Zbigniew Sękowski i Ewa Bargłowska 

lub 

- Zbigniew Sękowski i Zbigniew Lange. 

Konieczne będzie usankcjonowanie tej decyzji w banku, prowadzącym rachunek 

Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego. 

 

Na tym posiedzenie Zarządu ZZBS zakończono. 

 

 

Protokołowała – Ewa Bargłowska 
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