
 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU BRYDŻA 

SPORTOWEGO W SZCZECINIE  

ZA OKRES 2017-2021 

                            NA ZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW W DNIU 25.09.2021 R. 

 

 
     W okresie sprawozdawczym Zarząd pracował w składzie: 

• Mirosław Stelmaszyk – Prezes Zarządu do grudzień 2018 

• Zbigniew Sękowski - Prezes Zarządu od 02 czerwiec 2019  

• Andrzej Jabłoński – V-ce Prezes Zarządu 

• Robert Cylwik -  v-ce Prezes Zarządu 

• Maciej Chrobot - Członek 

• Piotr Wilczok – Członek 

• Zbigniew Lange- Członek 

• Paweł Stężała – V-ce Prezes do 19 listopada 2019 

• Lech Mokrzycki – v-ce Prezes Zarządu od 02 czerwca 2019 do 12 września 2020 

• Marek Wawrzyniak – Członek od 18 kwietnia 2021 
 

• Komisja Rewizyjna w składzie: 

• Morawski Wojciech – Przewodniczący 

• Kondyjowski Zygmunt – Członek 

• Gil Andrzej – Członek 
 

• W okresie czerwiec 2019 – wrzesień 2021  Zarząd odbył 11 posiedzeń  , protokółowanych 

•  podjął 16 uchwał w różnych sprawach istotnych dla naszego Związku. Część posiedzeń 
odbyła się w trybie zdalnym w trybie online na żywo za pomocą  google meet. 

• Dnia 28 kwietnia 2021 odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Zachodniopomorskiego 
Związku Brydża Sportowego Spotkanie online na google meet godz.19 00 celem było 
Wybranie delegatów na WZD PZBS w Warszawie w dniu 19 czerwca 2021.  
 
Do głównych działań Zarządu należało podjęcie uchwał w sprawach : 
  

• Gospodarki finansowej Związku 

• Strony internetowej zzbs.pl 

• Obsługi i prowadzenia Biura 

• Regulaminów Grand  Prix Pomorza Zachodniego 

• Zakupu 1200 tali kart,  

• Zakupu projektora plus ekranu do prowadzenia zawodów online 



• Zakupu 6 nowych stołów wraz z zasłonami  

• Zakupu licencji  programu Mączki do prowadzenia turniejów  

• Organizacji KMO i KMP – regulaminy 

• Zmiany regulaminów rozgrywek III Ligii oraz L.O. 

• Postępowania dyscyplinarne 

• Powołanie Sądu Koleżeńskiego 

• 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  - 3 drużyny 

 II Liga – 1 drużyna  

 III Liga – 12 drużyn  
 Liga okręgowa – 9 drużyn 

W sezonie 2021/2022 jest szansa że będziemy 

mieli 2 drużyny w II lidze ponieważ dostaliśmy 1 
miejsce na rozegranie barażu , drużyna z 2 
miejsca w III lidze rozegra baraż z drużyną z II ligi 
mecz o awans do II ligi 
 

                            Sprawy finansowe i inne Związku 
1. Podstawowa działalność 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 liczyć na korzystne obniżki cen 

wynajęcia  hali sportowej, pomieszczeń Floating Arena na organizowane zawody, Grand Prix 

Pomorza Zachodniego, Mityng „Bursztynowy”, rozgrywki ligowe. 

2. 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. 

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

przewidzieć  codziennych  problemów, związanych głównie z finansami Związku, 

zmniejszającej się liczby zrzeszonych zawodników oraz przyciągnięcia do Związku młodzieży. 

Po raz pierwszy musieliśmy przetrwać czasy pandemii covid – 19  

4. w roku 2021 po raz pierwszy Odbyła się  internetowa Letnia liga na platformie Real Bridge , 

rozegraliśmy też kilkanaście turniejów na Real Bridgu w celu kontynuacji jakiejkolwiek 



możliwości grania w brydża.  

5. Należy w tym miejscu poinformować Delegatów i całą  społecznośd  brydżową, że każdego 

roku, do Polskiego Związku Brydża Sportowego przekazujemy ponad 25.000,00 złotych przy 

liczbie członków związku 360 . W roku 2021 ZZBS miał 256 członków z opłaconą składką , 

do PZBS należało odprowadzić ponad 16 tys zł. Plus opłaty za drużyny: 25 drużyn razy 150 

zł co daje sumę 3750 zł 

6. Chciałbym poinformować państwa że od przyszłego roku 2022 składki członkowskie będą 

dystrybuowane w sposób 50% dla PZBS i 50 % pozostanie w WZBSie. 

7. Od przyjęcia stanowiska Prezesa ZZBS czyli czerwiec 2019 r. czyniłem starania pozyskania 

lokalu większego na biuro i mini centrum gier umysłowych. Obejrzałem kilka lokali do 

czerwca tego roku , lecz żaden według mnie nie był odpowiedni cenowo i metrażowo. W 

czerwcu tego roku obejrzałem lokal w Szczecinie przy ul. Mazurskiej 43 o metrażu 81 m2 

Złożyłem wniosek i otrzymałem pozytywną odpowiedź że lokal dostanie ZZBS , a umowę 

trzeba podpisać na początku października 2021. Lokal jest do remontu , remont po 

rozmowach ma sfinansować Prezydent Szczecina. 

8. Chciałbym również poinformować że czyniłem starania żeby Szczecin miał znowu turniej 

brydżowy rangi Grand Prix Polski. Otrzymałem zgodę na organizację OTT Budimex w 

październiku 2021 .Turniej drużynowy ma rangę Grand Prix Polski z 3 gwiazdkami, a turniej 

Memoriał im. Aleksandra Żakowicza i Turniej Bursztynowy maja rangę OTP z dwoma 

gwiazdkami. Prowadzę jeszcze rozmowy żeby turniej par Bursztynowy również był rangi 

Grand Prix Polski . Dostałem obietnicę od zarządu PZBS że w roku 2022 Szczecin otrzyma 

na cały Mityng Bursztynowy rangę Grand Prix Polski Budimex 

9. W sierpniu 2021 otrzymałem po kilkumiesięcznych staraniach Certyfikat Patronatu nad 

Mityngiem Bursztynowym od Prezydenta Miasta Szczecina. Daje to ZZBSowi możliwość 

otrzymania Hali Netto Arena za symboliczną złotówkę.  

 

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

członkom Komisji Rewizyjnej a także wszystkim, z którymi miałem przyjemności spotykać się, 

pracować w strukturach naszego Związku. 

 

 

 
 

 
 

 
    
 

 


