
Protokół z posiedzenia Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża 

Sportowego w Szczecinie dn. 3.12.2021. 

 

Skład Zarządu na posiedzeniu: 

Ewa Bargłowska 

Zbigniew Lange 

Piotr Wilczok 

Wacław Stefluk 

Paweł Stężała 

 

Obrady prowadził członek Zarządu – Zbigniew Lange. 

Przewodniczący stwierdził wymagane kworum do ważności podejmowanych 

uchwał 

(§ 23 p.3). 

Wybór protokolanta: 

Wybrano Pawła Stężałę – przegłosowano jednomyślnie. 

 

Porządek obrad: 

1. Zatwierdzenie porządku obrad 

2. Rozliczenie finansowe Prezesa 

3. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej 

4. Brydż młodzieżowy 

5. Sprawa długoterminowej umowy z firmą Orange 

6. Sprawy związane z funkcjonowaniem biura 

7. Sprawy inne 

 

Ad.1 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie 

 

Ad.2 

Zarząd potwierdził, ze odwołanie Zbigniewa Sękowskiego z funkcji Prezesa i 

członka Zarządu ZZBS nie zwolniło go z obowiązku rozliczenia się 

materialnego i finansowego przed Zarządem ZZBS za okres sprawowanej 

funkcji. Wstępny termin (22.11.2021r.) nie został jednak dotrzymany. Kol. Ewa 

Bargłowska zasugerowała konieczność poinformowania wszystkich członków 

ZZBS o sytuacji finansowej stowarzyszenia oraz wielomiesięcznych 

zaniedbaniach związanych z brakiem należycie prowadzonej dokumentacji. W 

podobnym tonie wypowiedział się kol. Paweł Stężała. Kol. Zbigniew Lange 

zaproponował wydłużenie terminu oczekiwania na dokumenty, które 



zobowiązał się dostarczyć były Prezes. Wg opinii kol. Zbigniewa Langego 

dopiero wówczas Zarząd będzie mógł sporządzić wiarygodną informację do 

ogółu brydżystów. Kol. Ewa Bargłowska i Paweł Stężała zasygnalizowali, że 

gdyby znana im była zastana sytuacja w ZZBS, nie zgodziliby się na 

członkostwo w Zarządzie. Członkowie Zarządu z poprzedniej kadencji 

stwierdzili, że nie mieli kontroli nad wydatkowaniem środków przez Prezesa, 

który nie informował ich o swoich poczynaniach.  

 

Ad.3 

Z uwagi na brak wielomiesięcznej dokumentacji do dn. 3 grudnia włącznie, 

Zarząd zadecydował o poinformowaniu Komisji Rewizyjnej o braku możliwości 

zastosowania się do pokontrolnych zaleceń KR. Do kontaktu z 

Przewodniczącym KR, kol. Zygmuntem Kondyjowskim, została wyznaczona 

Kol. Ewa Bargłowska. Kol. Paweł Stężała zasugerował brak zrozumienia strony 

KR na zaistniałą sytuację. Zarzucił brak skutecznych działań członkom Zarządu 

poprzedniej kadencji w kontekście kontroli wydatkowanych środków przez 

byłego Prezesa, podobnie zresztą jak i Komisji Rewizyjnej. W ZZBS atmosfera 

w ostatnich latach nie była za dobra, co powinno wzmóc czujność KR. 

Tymczasem żadne działanie z jej strony nie nastąpiło. Kol. Zbigniew Lange 

przypomniał o krokach podjętych przez ówczesny Zarząd w celu zabezpieczenia 

operacji na koncie bankowym, ale – jak sam przyznał – postanowienia nie były 

respektowane. Zasygnalizowano wzmożenie kontaktu z kol. Zbigniewem 

Sękowskim oraz współodpowiedzialnym za sprawy finansowe w poprzednim 

Zarządzie – Maciejem Chrobotem.  

 

Ad.4 

Kol. Paweł Stężała podsumował, że młodzież była przez wiele lat w naszym 

środowisku niedowartościowana. Mówiło się dużo, robiono – tyle co nic. Choć 

są instruktorzy to brakuje szkolenia, które funkcjonuje w przodujących 

województwach kraju. Na ogół jest ono podczepione pod elitarne zespoły szkół. 

Tak dzieje się w: Poznaniu, Warszawie, Krakowie. Rzecz opiera się o finanse, 

których w ZZBS także nie ma. Kol. Piotr Wilczok zobowiązał się wraz z Kol. 

Pawłem Stężałą udać się na rozmowę do Sławomira Strąkowskiego, Prezesa 

Zachodniopomorskiej Federacji Sportu. Jeszcze w 2021 roku. 

Ad. 5 

Kol. Zbigniew Lange oraz Kol. Piotr Wilczok zobowiązali się sprawdzić 

warunki umowy na usługi telefoniczne oraz internetowe z firmą Orange. 

Poprzedni Prezes podpisał umowę na 24 miesiące zobowiązując się do zakupu 



dwóch aparatów komórkowych, trzech kart telefonicznych oraz internetu. Koszt 

dwuletniej umowy przekracza 5 tysięcy złotych. Do 3 grudnia 2021 roku nie 

został zwrócony żaden z zakupionych aparatów oraz część kart telefonicznych. 

Ad. 6 

Kol. Wacław Stefluk zaproponował swoją pomoc przy prowadzeniu ewidencji 

CEZAR-a oraz koordynowaniu rozgrywek ligowych. Z kolei Kol. Radosław 

Maćczak zobowiązał się do opieki nad stroną internetową, a także przejęcia w 

grudniu obowiązku wprowadzania wyników na stronę ZZBS i naliczania PKL-i. 

Jednocześnie zadecydowano o zaprzestaniu współpracy z sędzią z Poznania, 

który od połowy października odpłatnie wprowadzał rezultaty. Kol. Ewa 

Bargłowska wskazała konieczność prowadzenia bieżącej księgowości, zaś kol. 

Paweł Stężała przypomniał o koordynowaniu kalendarza imprez, turniejów o 

mistrzostwo województwa, Grand Prix Pomorza Zachodniego czy organizacji 

zawodów typu: Turniej Morski czy Mityng Bursztynowy. 

Ad. 7 

W związku z wyczerpaniem tematów, Kol. Zbigniew Lange zamknął zebranie 

Zarządu. 


