
Protokół z posiedzenia Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego 

w Szczecinie, z dnia 20/01/2023r. 
 

Skład Zarządu na posiedzeniu: 

 

Radosław Maćczak 

Jacek Adamus 

Piotr Wilczok 

Wacław Stefluk 

Andrzej Jabłoński 

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

Obradom przewodniczy Vice Prezes Zarządu – Piotr Wilczok. 

 

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. Rozliczenie z GPPZ i KMO XII.2022r. (W. Stefluk) 

5. Przygotowania do Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów - NZD (J. Adamus). 

6. Rozliczenie PKL-i za 2022r. (R. Maćczak). 

7. Pozyskanie środków z WFS, Urzędu Marszałkowskiego (P. Wilczok). 

8. Wnioski o dotacje via WWW.witkac.pl  (P. Wilczok). 

9. Dokooptowanie kolejnego członka Zarządu do grona osób, reprezentujących ZZBS w Alior BANK-

u (referuje J. Adamus). 

10. Oferta poleasingowego komputera dla biura ZZBS (J. Adamus, i R. Maćczak). Link do opisu 

komputera: 

https://sck.pl/pl/products/lenovo-thinkcentre-m910x-10my-tiny-intel-pentium-vi-gen-16gb-120gb-

ssd-windows-10-pro-3-lata-gwarancji-144763 

11. Regulamin GPPZ – zatwierdzenie; 
12. Regulamin KMO – zatwierdzenie; 
13. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok  - stan spraw w biurze „AKO podatki”; 

14. Projekt finansowy na 2023 r. - dyskusja 
15. Sprawa sędziowania (sędziów) III i okręgowej ligi  
16. Nowy statut - opinie członków zarządu . 

17. Sprawy różne i wolne wnioski – podjęcie uchwały w sprawie odpisu z turniejów organizowanych na 

terenie działania ZZBS oraz organizowanych lig popularnych (opłaty za PKL-e). 
 

Ad. 1,2,3. 

Zrealizowano. 

 

Ad. 4 

Zatwierdzono rozliczenie GPPZ i KMO z XII.2022r. 

 

Ad 5. 

Przygotowania do przeprowadzenia Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów (zgodnie z Uchwałą nr 11-11-2022  

- Termin NZD: 29/04/2023r.).  Przełożone na przyszłość – patrz punkt „ad 16”. 

 

http://www.witkac.pl/
https://sck.pl/pl/products/lenovo-thinkcentre-m910x-10my-tiny-intel-pentium-vi-gen-16gb-120gb-ssd-windows-10-pro-3-lata-gwarancji-144763
https://sck.pl/pl/products/lenovo-thinkcentre-m910x-10my-tiny-intel-pentium-vi-gen-16gb-120gb-ssd-windows-10-pro-3-lata-gwarancji-144763


Ad. 6 

Przyjęto rozliczenie PKL-i za 2022r. 

 

Ad. 7 

Pozyskanie środków z WFS, Urzędu Marszałkowskiego, Prezydenta Szczecina - (odpowiedzialni: z WFS – 

P. Wilczok, od pozostałych – J. Adamus, wraz z W. Steflukiem) 

 

Ad. 8   

Wnioski o dotacje via www.witkac.pl (zostaną złożone przez P. Wilczoka, współpraca – R. Maćczak). 

 

Ad. 9 

Ustalono, że wniosek o dokooptowanie kolejnej osoby (spośród członków Zarządu) do grona 

pełnomocników bankowych ZZBS zostanie przedstawiony nowemu Zarządowi PZBS, w maju 2023r., 

dopiero po NZD. 

Ad. 10 

Zaakceptowano zakup poleasingowego komputera dla biura ZZBS, wg ww. oferty, przedstawionej w 

punkcie nr 10 porządku obrad (realizacja - J. Adamus, i R. Maćczak, i P. Wilczok). 

 

Ad. 11 

Regulamin GPPZ na 2023r. – zatwierdzono już w XII.2023r. 
 

Ad. 12 

Regulamin KMO na 2023r. – zatwierdzono poprawki redakcyjne. 

 

Ad. 13  

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok  - jest aktualizowane w biurze „AKO podatki”, i ma być gotowe w 

lutym 2023r. 

 

Ad. 14  

Projekt finansowy na 2023 r. – WPŁYWY: przyjęto prognozę obliczoną przez R. Maćczaka;  

WYDATKI  – preliminarz zostanie opracowany (J. Adamus), na podstawie zestawienia sald i obrotów za 

2022r., uzyskanego od biura „AKO podatki” w lutym 2023r., tj. po księgowym zamknięciu roku 2022r. 

 

Ad. 15  

Sprawa sędziowania (sędziów) III i okręgowej ligi – podjęto rozmowy z R. Maćczakiem, i S. Kietrysem, i 

uzgodniono wspólne stanowisko na czas do zakończenia rozgrywek ligowych sezonu 2022/2023; ostateczne 

ustalenia przełożono na najbliższe posiedzenie Zarządu ZZBS. 

 

Ad. 16  

Projekt nowego statutu przedstawił autor: P. Wilczok (główna proponowana zmiana – NZD nie wybiera 

Prezesa, a jedynie – pięciu członków Zarządu; i dopiero nowi członkowie Zarządu, wybierają – spośród 

siebie – nowego Prezesa Zarządu).  Podjęto decyzję o przełożeniu terminu rozpatrywania zmian w statucie, i 

wprowadzenia tej problematyki do porządku obrad NZD - do dnia kolejnego posiedzenia, tj. do 28 stycznia 

2023r. Listę delegatów postara się pozyskać J. Adamus, od byłych członków Zarządu. 

 

Ad. 17  

Sprawy różne i wolne wnioski – podjęto uchwałę nr 1/01/2023 w sprawie odpisu z turniejów 

organizowanych na terenie działania ZZBS oraz organizowanych lig popularnych (opłaty za PKL-e). 

Jednocześnie traci moc uchwała nr Uchwała nr 12B-12-2022 z 9.XII.2022r.  (opłaty za PKL-e). 

 

 

Na tym posiedzenie Zarządu ZZBS zakończono. 

 

Protokołował – Jacek Adamus. 

http://www.witkac.pl/

