
Protokół z posiedzenia Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża 

Sportowego w Szczecinie, z dnia 09.12.2022r. 
 

Skład Zarządu na posiedzeniu: 

 

Radosław Maćczak 

Zbigniew Lange 

Jacek Adamus 

Piotr Wilczok 

Wacław Stefluk 

------------------- 

W posiedzeniu bierze udział Andrzej GIL – reprezentant Komisji Rewizyjnej ZZBS 

------------------- 

Obradom przewodniczy p.o. Prezesa Zarządu – Jacek Adamus. 

 

Przewodniczący stwierdził wymagane kworum do ważności podejmowanych uchwał  

(§ 23 p.3 statutu).  

Wybór protokolanta: Wybrano Jacka Adamusa – przegłosowano jednomyślnie. 

 

Porządek obrad: 

1. Stwierdzenie wymaganego kworum co do ważnego podejmowania uchwał 

2. Przedstawienie porządku obrad   

3. Zatwierdzenie porządku obrad 

4. Omówienie treści i realizacji pisma Komisji Rewizyjnej z 30/11/2022r. 

5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu  

6. Wybór protokolanta  

7. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i zwołanie Nadzwyczajnego 

Zjazdu Delegatów, na dzień 29/04/2023r., działającej jako pełnomocnik ZZBS. 

8. Powierzenie Jackowi Adamusowi dostępu do konta bankowego ZZBS, w 

obligatoryjnej współpracy z drugą osobą spośród członków Zarządu ZZBS. 

9. Przyporządkowanie odrębnych kompetencji poszczególnym członkom zarządu 

(usprawnienie funkcjonowania zarządu, obiegu dokumentów finansowych, i 

podejmowania, realizacji i kontroli decyzji w odrębnych dziedzinach). 

10. Sporządzenie prowizorium budżetowego na rok 2023r. (opłaty stałe, plan wpływów). 

11. Omówienie sprawy sądu koleżeńskiego ZZBS, oraz braku dostępu do adresów 

mailowych: prezes@zzbs.pl, oraz do konta mailowego sądu koleżeńskiego ZZBS. 

12. Podjęcie uchwały nr 12/12/2022 (pełnomocnik ds. Nadzwyczajnego Zjazdu), oraz 

uchwały nr 12A/12/2022 (Jacek Adamus - bank). 

13. Przyjęcie uchwały nr 12B/12/2022 (opłaty PKL-e, unieważnienie uchwały nr 7/2017 z 

dnia 15/02/2017r.), i uchwały nr 12C-12-2022 (opłaty za sprzęt).   

14. Zatwierdzenie, wraz z jednolitym tekstem, zaktualizowanych regulaminów:  

a) regulaminu KMO, 

b) regulaminu GPPZ, 

c) regulaminu rozgrywek DMP (liga). 
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15. Różne sprawy pozostałe: rozliczenie Turnieju BURSZTYNOWY 2022, odnowienie 

hostingu, dostęp do strony, wyznaczenie redaktora strony internetowej, uczestnictwo 

członków Zarządu w organizacji regionalnych turniejów: np. GPPZ;  

 

Ad. 4 

Zapoznano się z wystąpieniem Komisji Rewizyjnej ZZBS z 30/11/2022r., i przyjęto 

jednogłośnie treść odpowiedzi na te wystąpienie – postulaty Komisji Rewizyjnej zostaną 

zrealizowane w 2023r., w terminie do dnia 28/02/2023r. ; zwłoka w załatwieniu tychże jest 

spowodowana koniecznością uporządkowania wpierw spraw księgowych, 

inwentaryzacyjnych, oraz kompetencyjnych, interpretacyjnych i statutowych; realizację 

dalszej współpracy z Komisją Rewizyjną powierzono Jackowi Adamusowi, jako p.o. Prezesa 

Zarządu ZZBS. 

 

Ad. 5 

Zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu, z dnia 22/11/2022r. 

 

Ad. 7 

Ustanowiono Wacława STEFLUKA pełnomocnikiem Zarządu ds. przygotowania i 

przeprowadzenia, w dniu 29 kwietnia 2023r., Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów 

ZZBS. 

 

Ad. 8 

Upoważnia się Jacka Adamusa, działającego wraz z drugim upoważnionym członkiem 

Zarządu ZZBS – do reprezentowania ZZBS w Alior Banku. 

 

Ad. 9 - zakres działania poszczególnych członków zarządu: 

Jacek Adamus – przestrzeganie Statutu ZZBS, współpraca z Komisją Rewizyjną, efektywne 

funkcjonowanie zarządu, obieg dokumentów finansowych, sprawy biura i korespondencji; 

Zbigniew Lange – operacje bankowe, wnioski o dotacje;  

Piotr Wilczok – współpraca z WFS; 

Radosław Maćczak – administracja i redakcja strony internetowej;  

Wacław Stefluk – wydział gier i dyscypliny (kalendarz sportowy, regulaminy, sędziowie, 

ligi, turnieje, etc.); 

Andrzej Jabłoński – udział w organizacji  turniejów ZZBS (puchary, nagrody); 

Ewa Bargłowska – projekt zmian w statucie; uporządkowanie dokumentacji finansowej po 

ustąpieniu Prezesa Zb. Sękowskiego, wraz ze zmianami w KRS; przekazanie Zarządowi 

archiwów ostatniego Zjazdu Delegatów, przeprowadzonego w 2021r. 

 

Ad. 10 

Prowizorium budżetowe na 2023r. – opracuje Zbigniew Lange w styczniu 2023r. (na 

podstawie zestawienia rodzajowego i wartościowego przychodów i rozchodów ZZBS za lata 

2021/2022) 

 

Ad. 11 

Dostęp do poczty prezes@zzbs.pl zapewnił Zbigniew Lange. Sprawę e-adresu sądu 

koleżeńskiego przełożono na styczeń 2023r.  
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Ad. 12 

Podjęto uchwały: nr 12/12/2022 (pełnomocnik ds. Nadzwyczajnego Zjazdu), oraz uchwały 

nr 12A/12/2022 (Jacek Adamus - bank). Pełnomocnik ds. Nadzwyczajnego Zjazdu 

Delegatów (NZD) – Wacław Stefluk; we współpracy z J. Adamusem, Z. Lange i R. 

Maćczakiem.  Informatyka na Zjeździe – Z. Lange. 

 

Ad. 13 

Podjęto uchwałę nr 12B/12/2022 (opłaty PKL-e, unieważnienie uchwały nr 7/2017 z dnia 

15/02/2017r.), oraz uchwałę nr 12C/12/2022 (opłaty za sprzęt).  

Ad. 14 

Zatwierdzono, wraz z jednolitym tekstem, zaktualizowane (na 2023r.) regulaminy:  

a) regulamin KMO, 

b) regulamin GPPZ, 

c) regulamin rozgrywek DMP (liga). 

 

Ad. 15  

Zaakceptowano rozliczenie turnieju Bursztynowego 2022 – Wacław Stefluk. Pozostałe 

sprawy powierzono do załatwienia Radosławowi Maćczakowi, we współpracy z Wacławem 

Steflukiem. 

----------------- 

 

Na tym posiedzenie Zarządu ZZBS zakończono. 

 

Protokołował – Jacek Adamus. 


