
1

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu

Pomorskiego Związku Brydża Sportowego

Posiedzenie nr 2/2021-2025

Data spotkania 18/05/2021

Miejsce spotkania Platforma Zoom

Uczestnicy Członkowie Zarządu: Krzysztof Czapczyk, Kazimierz

Dominiak, Jakub Kasprzak, Wojciech Ligman (od 20:00),

Janusz Liwosz, Mirosław Małypan, Marta Sikora, Marcin

Wasłowicz

Goście: Michał Górski

Nieobecni Członek Zarządu: Piotr Darznik,

Goście: Prezes Honorowy Andrzej Zaleski, Andrzej Burczyk

Zebranie otworzył Prezes Zarządu PWZBS Krzysztof Czapczyk. Wobec obecności 7

z 9 członków stwierdzono zdolność Zarządu do podejmowania uchwał.

Na wstępie przyjęto zaproponowany przez Prezesa porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania

2. Sprawy dotyczące Komisji Rewizyjnej

3. Omówienie ofert dotyczących lokali do wynajęcia oraz usług księgowych

4. Przekazanie spraw i dokumentów od księgowej ustępującej ze stanowiska

5. Sprawy sportowe i zawody

a. turnieje lokalne

b. Międzynarodowy Kongres Bałtycki

c. Internetowe Mistrzostwa Teamów

d. sprawa drużyny OSiR Activa PL  w III lidze

6. Regulamin pracy Zarządu

7. Sprawy różne
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Ad 1 - Zatwierdzenie protokołu

Zarząd zatwierdził protokół z poprzedniego spotkania oraz omówił tryb

zatwierdzania protokołów z przyszłych zebrań zarządu.

Procedura zatwierdzenia protokołu z zebrań Zarządu:

● Sekretarz przygotowuje draft protokołu, umieszcza go na współdzielonym

dysku Zarządu PWZBS i informuje o tym Członków Zarządu

● każdy z Członków Zarządu przez 3 dni od daty publikacji draftu może

zgłaszać uwagi do jego treści poprzez komentarz wybranej treści

dokumentu na dysku

● Sekretarz nanosi sugerowane zmiany (uprzednio wyjaśniając niejasności

jeśli jest taka potrzeba)

● gotowy dokument zatwierdzają Prezes i Sekretarz poprzez złożenie

podpisów przez profil zaufany

● zatwierdzony dokument jest zachowywany na współdzielonym dysku oraz

umieszczany na stronie internetowej PWZBS bez zbędnej zwłoki.

Ad 2 - Sprawy dotyczące Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna (KR) ukonstytuowała się, stworzyła Regulamin i podjęła

pierwsze uchwały. KR planuje przeprowadzać kontrolę co najmniej raz do roku -

pierwsza planowana jest na czerwiec tego roku.

Uchwała nr 5/2021-2025

w sprawie powołania specjalisty finansowego Komisji Rewizyjnej

Zarząd zatwierdza powołanie Sebastiana Piepióry na specjalistę

finansowego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6 osób głosowało za, nikt nie był przeciw i 1 osoba się wstrzymała. Prezes

stwierdził, że uchwała została podjęta.
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Ad 3 - Omówienie ofert dotyczących lokali do wynajęcia

oraz usług księgowych

Prezes przedstawił dwie rozważane oferty obsługi księgowej:

a. oferta firmy zewnętrznej - dobra finansowo ale nieatrakcyjna

merytorycznie

b. oferta od księgowej z Pomorskiej Federacji Sportu - atrakcyjna

merytorycznie, oczekujemy na ofertę, która ma być przedstawiona do 21

maja br.

Prezes po skompletowaniu dwóch ofert, prześle ich szczegóły do Członków

Zarządu, by ci po zapoznaniu się z nimi wybrali tą, na którą PWZBS przystanie.

Prezes przedstawił oferty lokalowe:

a. lokal w Pomorskiej Federacji Sportu: 45m2, 3 pokoje, 800 zł.

b. lokal w Pomorskiej Federacji Sportu: 25m2, 2 pokoje, 440 zł.

Propozycje te są niekonkurencyjne z tą, którą mamy teraz: dwa pokoje, magazyn,

500 zł.

Ad 4 - Przekazanie spraw i dokumentów od księgowej

ustępującej ze stanowiska

Obecna Pani Księgowa wciąż pracuje nad dokumentacją. Przekazanie

dokumentów planowane jest na koniec maja.

Omówiono sprawę laptopa niezbędnego dla biura.

Ad 5 - Sprawy sportowe i zawody

Uchwała nr 6/2021-2025

w sprawie organizacji zawodów brydżowych

Na podstawie §9 Statutu PWZBS w związku ze zmianą wytycznych

epidemiologicznych Zarząd uchwala, co następuje:
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§ 1

1. Wznawia się turnieje lokalne w środy od  26 maja.

2. Postanawia się zorganizować Memoriał Józefa Pochronia i

Krzysztofa Antasa  20 czerwca 2021r. (niedziela).

3. Organizuje się rozgrywki III ligi zgodnie z harmonogramem PZBS.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8 osób głosowało za, nikt nie był przeciw i nikt się wstrzymał. Prezes stwierdził, że

uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7/2021-2025

w sprawie drużyny OSiR Activa PL

Na podstawie § 27 Statutu PWZBS w związku z nierozegranymi przez

drużynę OSiR Activa PL meczów pierwszego zjazdu III ligi Zarząd

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zaległe mecze należy rozegrać przed trzecim zjazdem III ligi (12-13

czerwca). Drużyny mogą umówić się między sobą i rozegrać mecze

w dogodnym dla siebie terminie lub w dniach 5-6 czerwca w

siedzibie PWZBS pod nadzorem sędziego.

2. W przypadku gdy mecz nie dojdzie do skutku:

a. OSiR Activa PL otrzyma 8 VP

b. drużyna przeciwna otrzyma swoją średnią z rozegranych

meczów wyliczoną na koniec fazy Round-Robin.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8 osób głosowało za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Prezes stwierdził,

że uchwała została podjęta.

Planuje się dodatkowe zebranie Zarządu poświęcone tylko organizacji

Międzynarodowemu Kongresowi Bałtyckiemu.
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Ad 6 - Regulamin pracy Zarządu

Uchwała nr 8/2021-2025

w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Zarządu

Na podstawie § 27 Statutu PWZBS Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd przyjmuje Regulamin pracy Zarządu (dokument jako załącznik nr

1 do protokołu).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8 osób głosowało za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Prezes stwierdził,

że uchwała została podjęta.

Ad 7 - Sprawy różne

● planuje się zrobić spis sprzętu znajdującego się w biurze PWZBS

● nie ma potrzeby konsultacji organizacji turniejów z Sanepidem ponieważ

pojawiło się rozporządzenie w tej sprawie, zezwalające na organizowanie

zajęć i wydarzeń sportowych poza obiektami sportowymi do 150 osób

(https://www.gov.pl/web/koronawirus/przypominamy-majowy-harmonogra

m-lagodzenia-obostrzen)

● decyzję dotyczącą zmiany loga i możliwego rebrandingu odkłada się do

następnego zebrania Zarządu

Około godziny 21:30 stwierdzono wyczerpanie porządku obrad Prezes

podziękował obecnym za przybycie oraz zakończył obrady.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przypominamy-majowy-harmonogram-lagodzenia-obostrzen
https://www.gov.pl/web/koronawirus/przypominamy-majowy-harmonogram-lagodzenia-obostrzen
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ZAŁĄCZNIK NR 1

Regulamin pracy Zarządu PWZBS

Kadencja 2021 - 2025

§ 1

1. Zebrania Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes.

2. Zarząd do realizacji swoich zadań może wykorzystywać środki komunikacji

elektronicznej, a w szczególności może obradować i przeprowadzać

głosowania poza zebraniami z wykorzystaniem tychże środków.

3. Wniosek o zwołanie zebrania Zarządu w innych terminach mogą złożyć

minimum trzej członkowie Zarządu. Po otrzymaniu wniosku Prezes ma

obowiązek zwołać zebranie w ciągu 21 dni.

4. W razie nieobecności Prezesa wszystkie jego kompetencje przysługują

Wiceprezesowi wskazanemu przez Prezesa, a w przypadku gdy tego nie

uczynił – wskazanemu przez Zarząd.

§ 2

1. Prezes proponuje projekt porządku obrad zebrań Zarządu oraz zaprasza

gości. Każdy z członków Zarządu ma prawo zaproponować włączenie

określonych punktów do projektu porządku obrad, a także zgłosić

dodatkowych gości.

2. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał podejmowanych w trybie

głosowania jawnego. Zarząd może zdecydować o głosowaniu w trybie

tajnym w uzasadnionych przypadkach.

3. Zebrania Zarządu są protokołowane. Protokół zawierać powinien w

szczególności: datę i miejsce obrad, wykaz osób biorących udział w

obradach, porządek obrad, treść podjętych uchwał i decyzji, oraz w

przypadkach głosowania szczegółowe jego wyniki.
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4. Sekretarz jest odpowiedzialny w szczególności za protokołowanie uchwał i

zebrań Zarządu, za ich publikację na stronie internetowej.

5. Skarbnik jest odpowiedzialny w szczególności za prowadzenie spraw

finansowych i księgowych. Skarbnik przedstawia Zarządowi projekt

całorocznego budżetu zawierającego istotne pozycje wpływów i wydatków

wraz z opisem przyjętych założeń przed rozpoczęciem roku

kalendarzowego, którego budżet dotyczy, a po każdym kwartale

przedstawia bieżące wykonanie przyjętego budżetu. Skarbnik przedstawia

Zarządowi roczne sprawozdanie finansowe.

6. Kierownik biura jest odpowiedzialny w szczególności za:

a. obsługę kancelaryjną WZBS

b. prowadzenie i rozliczanie projektów z zewnętrznymi podmiotami

c. nadzorowanie formalne zawodów organizowanych przez WZBS

d. wprowadzanie zmian do systemu MSC CEZAR

e. zbieranie płatności od zawodników i drużyn

f. dokonywanie płatności za szeroko rozumiane koszty stałe

funkcjonowania WZBS

7. Wiceprezes PWZBS ds. organizacji zawodów jest odpowiedzialny w

szczególności za wyznaczanie sędziów do prowadzenia zawodów lokalnych.

§ 3

1. Zarząd do realizacji swoich celów korzysta ze strony internetowej PWZBS, a

w szczególności na stronie publikowane są:

a. podjęte przez zarząd uchwały

b. protokoły z posiedzeń zarządu

c. planowane terminy posiedzeń

d. obwieszczenia o walnych zgromadzeniach

e. wszelkie inne ważne ogłoszenia.

2. Prezes Zarządu upoważniony jest do zaciągania zobowiązań do wysokości

1000 zł miesięcznie, ale nie więcej niż 3000 zł w skali roku bez uchwały

Zarządu. Prezes informuje o tym fakcie Zarząd na najbliższym zebraniu, ale

nie później niż 30 dni od zaciągnięcia zobowiązania.
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