SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
za okres od 01.01.2016. do 31.12.2016.
na Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów WZSzach
Poznań, 27 maja 2017 roku

Informacja wstępna
Zgodnie z deklaracjami złożonymi na poprzednim Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Delegatów
WZSzach (WZD) obecne zebranie zostało przyspieszone w celu ujednolicenia okresów sprawozdawczych:
merytorycznego i finansowego.
Poprzedni termin w pobliżu końca roku kalendarzowego powodował, że Zarząd uzyskiwał absolutorium za
działalność merytoryczną bieżącego roku a sprawozdanie finansowe było za rok poprzedni.
Było to nieracjonalne szczególnie w latach bezpośrednio po wyborczych.
Od aktualnego zebrania (organizowanego w maju każdego roku) zarówno sprawozdanie merytoryczne jak i
finansowe dotyczyć będą zakończonego roku kalendarzowego analogicznie jak ma to miejsce w Polskim Związku
Szachowym.
Jednak z uwagi na to, że ostatnie sprawozdanie merytoryczne dotyczyło okresu od 28.11.2015. do 26.11.2016.
to obecne sprawozdanie za 2016r. zawiera wyłącznie informacje od 27.11.2016 do 31.12.2016. a sprawozdanie z
ubiegłorocznego WZD stanowi integralną część łącznego sprawozdania za 2016r.
Dodatkową informacją ujednolicającą okres sprawozdawczy jest sprawozdanie finansowe za 2016r.

Sprawozdanie merytoryczne (uzupełniające)
1.

Gala z okazji 80-lecia WZSzach
Przy dużym zaangażowaniu członków Zarządu i wsparciu finansowym WZSzach Galę zorganizowano w
reprezentacyjnej sali UAM.
Wg zgodnej opinii uczestników Gala była bardzo udana jednak sporym niedociągnięciem osób
odpowiedzialnych za jej zorganizowanie była duża ilość osób, która sygnalizowała, że nie otrzymała
zaproszeń mimo potwierdzenia przez Joannę Kupsik, że zaproszenia do tych osób zostały wysłane.
Na gali odbył się okazjonalny koncert, prezentacja multimedialna 80 lat działalności WZSzach a
zaproszeni goście mieli możliwość rozegrania partii towarzyskich przy okazji tradycyjnego poczęstunku.
Z okazji 80-lecia WZSzach wręczono srebrne honorowe odznaki PZSzach Magdalenie Judek i
Szymonowi Pieczewskiemu.
Zaproponowanym przez Komisję Wyróżnień i Dyscypliny osobom wręczono okolicznościowe tabliczki z
podziękowaniem za ich pracę na rzecz WZSzach.
Osobom, które były na Gali wręczono je na Gali.
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Wg informacji na dzień sporządzania tego sprawozdania Ryszard Bernard, Tomasz Chmielewski i Marek
Zboroń nie otrzymali jeszcze tych podziękowań.
Wybór miejsca, czasu i formy wręczenia tych podziękowań jest w kompetencji Przewodniczącego
Komisji Wyróżnień i Dyscypliny.
2.

3.

Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów i Seniorów w szachach szybkich
W 2016r. Zarząd w związku z brakiem ofert na te imprezy zdecydował się je połączyć i rozegrać w
jednym terminie.
Rekordowa frekwencja pozwalała sądzić, że jest to dobre rozwiązanie dające naszym juniorom
możliwość rozegrania partii z silnymi przeciwnikami.
Jednak z uwagi na pojawiające się również krytyczne opinie o konieczności grania słabszych juniorów z
silnymi przeciwnikami w 2017r. Zarząd zdecydował się powrócić do starej formuły aby Mistrzostwa
Wielkopolski Juniorów w szachach szybkich rozgrywać oddzielnie.
Kalendarz WZSzach, Komunikat Organizacyjno-Finansowy i regulaminy na 2017r.
Zgodnie z deklaracjami i realizowaną strategią Zarząd dołożył starań aby wszystkie dokumenty
dotyczącego 2017r. zostały zatwierdzone i opublikowane przed jego rozpoczęciem.
Wszystkie dokumenty, szczególnie regulaminy sportowe, będą zatwierdzane przez rozpoczęciem roku,
którego one dotyczą i w trakcie jego trwania nie będą modyfikowane.
Wszelkie sugestie dotyczące zmian zasad będą rozpatrywane przez Zarząd przy opracowywaniu
regulaminów na następny rok co planuje się przeprowadzać w drugiej połowie każdego roku.

Rozliczenia i finanse
Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2016 prezentuje oddzielne sprawozdanie Skarbnika.

Realizacja uchwał Walnego Zebrania Delegatów WZSzach
Na ostatnim Walnym Zebraniu Delegatów WZSzach podjęto uchwałę do realizacji przez Zarząd aby Mistrzostwa
Wielkopolski Juniorów rozegrać w terminie następującym po Radzie Pedagogicznej zamykającej okres
wystawiania ocen końcowych w szkole.
Termin tegorocznych Mistrzostw był konsultowany pod tym kątem i wyznaczony tak aby zrealizować tę decyzję
WZD.

1.

2.

Pozostałe
Nadal bardzo nierównomiernie rozkłada się obciążenie zadaniami wynikającymi z członkostwa w
Zarządzie WZSzach.
Wynikało to z niewystarczającej aktywności niektórych członków Zarządu i koniecznością wyznaczania
koordynatorów poszczególnych zadań.
Zarząd w celu rozwiązania tego problemu dokonał zmian w Zarządzie jednak rozumiejąc, ze praca
członków Zarządu ma charakter społeczny tylko zrozumienie środowiska spowoduje, ze praca w
Zarządzie WZSzach będzie przyjemnością a nie przykrym zobowiązaniem.
Zarząd napotkał na niespodziewane problemy prawne zarówno jeśli chodzi o decyzje co do zmian w
swoim składzie jak i problemy statutowe
a) Zmiany w składzie Zarządu

Zmiany w składzie Zarządu wynikały z rezygnacji jednego z członków Zarządu i decyzji WZD o jego
minimalnym składzie.
Informacja ta była szczegółowo przedstawiana na ostatnim WZD i została jednomyślnie przyj eta
przez delegatów.
Jednak z uwagi na to, że po WZD wpłynęło pismo z KRS kwestionujące procedurę jednej zmiany, to
Zarząd, zgodnie z uzyskaną opinią prawną po konsultacji i w obecności Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej dokonał jej korekty już w 2017r. i zostało to prawidłowo zrejestrowane w KRS.
Jednak z uwagi na kolejną opinię prawną Zarząd wnioskuje do WZD o unieważnienie kilku
własnych uchwał w tej sprawie gdyż, zgodnie z opinią prawną ani Zarząd ani Komisja Rewizyjna nie
mają takich uprawnień a bezdyskusyjna zgodność uchwał ze statutem jest jednym z priorytetów
działania obecnego Zarządu.
Jednocześnie w celu przeciwdziałania takim sytuacjom Zarząd wnioskuje do WZD o powiększenie
swego składu co jest w porządku obrad.
b) Statut WZSzach
Od początku kadencji Zarząd napotyka na problemy prawne wynikające zarówno z niedoskonałości
Statutu WZSzach, jego niejednoznacznej zgodności ze statutem PZSzach jak i niedostosowania do
zmian w przepisach i Statucie PZSzach.
Problem ten był już sygnalizowany w sprawozdaniu na poprzednim WZD.
Rozpoczęto prace nad propozycją zmian w statucie WZSzach jednak zakres zmian jak i
przyspieszenie aktualnego WZD spowodował, że prace te znajdą swój finał na kolejnym WZD w
2018r.

