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Protokół z internetowego posiedzenia Zarządu Zachodniopomorskiego 

Związku Brydża Sportowego w Szczecinie dn. 28.12.2021. 
 
Skład Zarządu na posiedzeniu:  
Ewa Bargłowska  
Zbigniew Lange  
Piotr Wilczok  
Wacław Stefluk  
Paweł Stężała  
Radosław Maćczak  
Andrzej Jabłoński  
 
Obrady prowadził członek Zarządu – Zbigniew Lange.  
Przewodniczący stwierdził wymagane kworum.  
 
Wybór protokolanta: Wybrano Pawła Stężałę – przegłosowano jednomyślnie.  
 
Porządek obrad:  
1. Zatwierdzenie porządku obrad.  
2. Ustanowienie osoby odpowiedzialnej do kontaktów z PZBS.  
3. Rozpatrzenie pisma od Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi byłego Prezesa.  
4. Sprawy różne  
 
Ad.1 Porządek obrad przyjęto jednogłośnie  
 
Ad.2 Zarząd przegłosował kandydaturę kol. Pawła Stężały, by ten reprezentował 
Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego w komunikacji z Polskim 
Związkiem Brydża Sportowego. Jednocześnie swoje wsparcie w tej mierze 
zgłosił wiceprezes kol. Wacław Stefluk, m.in. w kwestii koordynowania lokal-
nego kalendarza imprez z kalendarzem ogólnopolskim. Obaj wyrazili zgodę na 
współpracę.  
 
Ad.3 Adresatem pisma był wyłącznie przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
Wobec powyższego Zarząd postanowił nie ustosunkowywać się do skargi byłe-
go prezesa ZZBS złożonej na ręce Komisji Rewizyjnej.   
 
Ad. 4 Wielokrotne próby skonfrontowania się przedstawicieli Zarządu ZZBS  
z Kol. Zbigniewem Sękowskim w celu wyjaśnienia spraw regulujących zaległo-
ści związane z udokumentowaniem poniesionych wydatków oraz wpływów do 
kasy ZZBS (poza kontem bankowym) w latach 2019-21 na niewiele się zdały.  
Podobnie wygląda kwestia umowy z firmą Orange. Poprzedni Prezes Z. Sękow-
ski podpisał bez zgody Zarządu umowę na 24 miesiące zobowiązując się do za-
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kupu dwóch aparatów komórkowych, trzech kart telefonicznych oraz Internetu. 
Koszt dwuletniej umowy przekracza 5 tysięcy złotych. W dniu 11 grudnia został 
zwrócony w biurze Zarządu jeden aparat telefoniczny „Samsung” (całkowicie 
uszkodzony i nie nadający się do użytku) a drugi „Xiaomi” o wartości rynkowej 
ok. 2.000,00 zł do dnia dzisiejszego nie został zwrócony Zarządowi ZZBS.  

Kol. Ewa Bargłowska poinformowała, że zostało wysłane ponaglające pi-
smo do kol. Zbigniewa Sękowskiego o rozliczenie nieudokumentowanych wy-
datków z adnotacją, że nieuregulowanie należności spowoduje skierowanie 
przez Zarząd ZZBS sprawy do właściwych organów.  

W związku z wyczerpaniem tematów, Kol. Zbigniew Lange zamknął ze-
branie Zarządu. 


