Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów
Wielkopolskiego Związku Szachowego
27.05.2017.
Poznań, Zespół Szkół Łączności, ul. Przełajowa 4
PROTOKÓŁ
1. Otwarcie zebrania i przywitanie delegatów oraz zaproszonych gości przez Prezesa WZSzach
Zebranie w drugim terminie (godz. 10:15) rozpoczął Andrzej Ciesiński, Prezes Wielkopolskiego
Związku Szachowego, który przywitał delegatów.
2. Zatwierdzenie Regulaminu obrad
Łukasz Dębowiak zapytał o punkt dotyczący nagrywania obrad. Andrzej Ciesiński wyjaśnił, że
Regulamin obrad jest taki sam jak na zeszłorocznym Walnym Zebraniu Delegatów (WZD) i
analogiczne rozwiązania są stosowane podczas Walnych Zgromadzeń Delegatów Polskiego
Związku Szachowego (WZD PZSzach) i zebrań Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego
(Zarządu). Nagrywanie obrad ułatwia sporządzanie protokołów ale jeżeli delegaci zdecydują o
nie nagrywaniu to punkt ten zostanie usunięty komplikując pracę protokolantów.
Po tym wyjaśnieniu Regulamin obrad został przyjęty bez zmian przez aklamację.
Przyjęty Regulamin obrad stanowi załącznik nr 1.
3. Zatwierdzenie Porządku obrad
Porządek obrad opublikowany na stronie Wielkopolskiego Związku Szachowego (WZSzach) na
wniosek Wiceprezesa ds. Sportowych WZSzach został uzupełniony o punkt „Wręczenie nagród
za ligi seniorskie”.
Po dokonanej zmianie Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Przyjęty Porządek obrad stanowi załącznik nr 2.
4. Wybór przewodniczącego obrad
Andrzej Ciesiński zaproponował na przewodniczącego obrad Pawła Staniszewskiego, który
wyraził zgodę na kandydowanie.
Z uwagi na brak zgłoszeń innych kandydatów przewodniczący obrad (Przewodniczący) został
wybrany przez aklamację.
Następnie Andrzej Ciesiński przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącemu.
5. Wybór dwóch protokolantów
Przewodniczący zaproponował na protokolantów Szymona Pieczewskiego i Pawła Dudzińskiego,
którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Wobec braku zgłoszeń innych kandydatur zarządził
głosowanie.
Zaproponowani protokolanci zostali wybrani jednogłośnie.
6. Wybór Komisji Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów (WZD-S)
a) Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej
Do Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej Przewodniczący zaproponował Artura Ulricha i Piotra
Smolińskiego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Wobec braku zgłoszeń innych
kandydatur zarządził głosowanie.
Zaproponowani kandydaci zostali wybrani członkami Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej przy
jednym głosie wstrzymującym się (brak głosów przeciw).
b) Komisji Wyborczej
Do Komisji Wyborczej Przewodniczący zaproponował Krzysztofa Rozumka i Marka Simona,
którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Wobec braku zgłoszeń innych kandydatur zarządził
glosowanie.
Zaproponowani kandydaci zostali wybrani członkami Komisji Wyborczej przy jednym głosie
wstrzymującym się (brak głosów przeciw).
c) Komisji Uchwał i Wniosków
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Do Komisji Uchwał i Wniosków Przewodniczący zaproponował Macieja Cybulskiego i Dorotę
Sikorską, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Wobec braku zgłoszeń innych kandydatur
zarządził głosowanie.
Zaproponowani kandydaci zostali wybrani członkami Komisji Uchwał i Wniosków
jednogłośnie.
Sprawozdanie merytoryczno-finansowe Zarządu WZSzach za rok 2016
Sprawozdanie merytoryczno-finansowe Zarządu WZSzach za rok 2016 przedstawił Prezes
WZSzach - Andrzej Ciesiński.
Przypomniał, że zgodnie z informacją przekazaną na poprzednim WZD przyspieszono obecne
WZD w celu zrównania dwóch okresów sprawozdawczych: merytorycznego i finansowego.
W przyszłości WZD powinno się odbywać niezwłocznie po zakończeniu roku bilansowego i
najbardziej realnym terminem jest miesiąc maj każdego roku.
Sprawozdanie składało się z ogólnego przypomnienia sprawozdania z zeszłego roku
obejmującego okres do 26.11.2016r., oraz sprawozdania szczegółowego omówienia
sprawozdania uzupełniającego obejmującego okres 27.11.2016r.-341.12.2016r.
Do najważniejszych wydarzeń końca roku zaliczył bardzo udaną Galę z okazji 80-lecia WZSzach i
Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów i Seniorów w szachach szybkich.
Zaprezentował pełną listę nagrodzonych z okazji 80-lecia WZSzach i zobowiązał Komisję
Wyróżnień i Dyscypliny do wręczenia trzem osobom tych wyróżnień, które z powodów
nieuczestniczenia w imprezach WZSzach nie zostały jeszcze uhonorowane.
Zwrócił tez uwagę na niedociągnięcia przy wysyłaniu zaproszeń na Galę gdyż zbyt wielu
zaproszonych gości nie potwierdziło otrzymania zaproszenia mimo informacji osoby
odpowiedzialnej za ich wysyłkę o wysłaniu zaproszenia.
Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów i Seniorów w szachach szybkich mimo rekordowej
frekwencji i wielu pozytywnych opinii dotyczących możliwości gry juniorów z silnymi
zawodnikami spotkały się również z opiniami, że słabsi juniorzy mieli z tym problem dlatego
Zarząd w roku 2017 wróci do poprzedniej koncepcji rozdzielenia tych imprez.
Omówił również sprawozdanie finansowe i finansowe informacje dodatkowe za 2016r., którego
nie było na poprzednim WZD.
Przedstawił również analizę systemu kwalifikacji do Mistrzostw Wielkopolski Juniorów (MWJ) za
ostatnich kilka lat, która pokazywała skuteczność wprowadzonych zmian, odwrócenie trendu
spadkowego MWJ i przywrócenie jej należnej rangi i poziomu sportowego
Porównał również wyniki finansowe z ostatnich kilku lat podkreślając, że wynik finansowy za rok
2016 jest najlepszy od trzech lat i o ponad 20 tys. lepszy niż za rok 2015.
Oba sprawozdania merytoryczne i sprawozdania finansowe są opublikowane na stronach
WZSzach.
Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji WZD-S
Przewodniczący każdej Komisji poinformowali zebranych o ich ukonstytuowaniu się.
Sprawozdanie Komisji Mandatowej
Sprawozdanie Komisji Mandatowej przedstawił Przewodniczący Komisji Artur Ullrich. Obrady
rozpoczęte w drugim terminie są prawomocne.
Protokół Komisji Mandatowej stanowi załącznik nr 3.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016
Witold Hadyniak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
które stanowi załącznik nr 4.
Dyskusja nad sprawozdaniami
Przewodniczący otworzył dyskusję nad sprawozdaniami.
Zarówno sprawozdanie merytoryczne jak i finansowe Zarządu nie budziło żadnych zastrzeżeń u
zebranych.
Andrzej Ciesiński zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej nie ma wniosku o
absolutorium. Komisja ani nie wnioskuje o udzielenie absolutorium ani nie wnioskuje o nie

udzielenie absolutorium a przekazuje tę decyzję WZD. Jest to niezgodne z §27 punkt 3 i §17 punkt
2.5 Statutu WZSzach (Statutem).
Zgodnie z tymi paragrafami Komisja Rewizyjna ma wyłączne prawo stawiania takich wniosków a
WZD może się jedynie z opinią Komisji zgodzić lub nie. Zaapelował zatem do Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej do postawienia dowolnego wniosku zgodnego ze Statutem.
Z uwagi na odmienne stanowisko w tej kwestii Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Janusz
Woda poparł Prezesa WZSzach i również wezwał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do
postawienia dowolnego wniosku ale zgodnego ze Statutem.
To stanowisko poparli również pozostali delegaci.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej postanowił zareagować na to wezwanie i zgłosił wniosek o
udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2016.
12. Zatwierdzenie sprawozdania merytoryczno-finansowego Zarządu WZSzach za rok 2016 i
podjęcie stosownych uchwał
Delegaci zatwierdzili sprawozdanie merytoryczno-finansowe WZSzach za rok 2016.
Głosowało: 30 osób (28-za, 2-wstrzymały się).
Uchwała nr 1
Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów WZSzach
z dn. 27 maja 2017 r.
Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów WZSzach zatwierdza sprawozdanie merytorycznofinansowe WZSzach za rok 2016.
13. Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2016
Delegaci udzielili absolutorium Zarządowi za rok 2016.
Głosowało: 30 osób (28-za, 2-wstrzymały się).
Uchwała nr 2
Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów WZSzach
z dn. 27 maja 2017 r.
Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów WZSzach udziela absolutorium Zarządowi WZSzach
za rok 2016.
14. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Szachowego
Andrzej Ciesiński poinformował delegatów o podstawach prawnych wyboru delegatów na WZD
PZSzach. Przypomniał, że kadencja delegatów, zgodnie ze Statutem PZSzach trwa dwa lata i nie
ma możliwości ich zmiany, bez pisemnej rezygnacji delegata. Nie można również ograniczać
praw delegatów do zebrań sprawozdawczych co zdarzyło się na WZD w 2015r. Jednocześnie
przypomniał, że wybór delegatów na WZD PZSzach jest, zgodnie ze Statutem WZSzach, w
kompetencji Zarządu WZSzach. Jest to logiczne bo Zarząd współpracuje z PZSzach na co dzień i
najlepiej wie jacy delegaci będą najskuteczniejsi w reprezentowaniu interesów WZSzach na WZD
PZSzach. Aby nie zmieniać zbyt drastycznie tradycji wyboru delegatów na WZD PZSzach Zarząd
przekazał tę kompetencję WZD wprowadzając do Porządku obrad wybór tych delegatów jednak
w przyszłości nie będzie tego praktykował.
W związku z tym, że 28.11.2015r. WZD wybrało delegatów, którzy uczestniczyli tylko w jednym
WZD PZSzach, a sprawdzili się jako reprezentanci WZSzach, to Zarząd proponuje wybrać tych
samych delegatów na kolejną 2-letnia kadencję i głosować na całą listę zbiorczą. Jeżeli zostanie
zgłoszona jakakolwiek inna kandydatura to Komisja Wyborcza będzie musiała przeprowadzić
normalne wybory z zaproponowaną listą i zgłoszonymi kandydatami. Ponieważ z sali
zaproponowano zgłaszanie innych osób ostateczna lista przedstawia następujące kandydatury:
Andrzej Ciesiński, Maciej Cybulski, Kamila Dembecka-Sobierajewicz, Arleta Dębowiak, Łukasz
Dębowiak, Stanisław Dixa, Paweł Dudziński, Jarosław Hemmerling, Magdalena Judek, Jana

Kupsik, Adam Wojcieszak.
Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie.
Andrzej Ciesiński zaproponował wykreślenie z listy zaproponowanej przez Zarząd osób
nieobecnych na zebraniu.
Komisja Wyborcza przeprowadziła tajne głosowanie.
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5.
Uchwała nr 3
Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów WZSzach
z dn. 27 maja 2017 r.
1. Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów WZSzach stwierdza, że delegatami WZSzach na
Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego zostali:
a) Andrzej Ciesiński
b) Maciej Cybulski
c) Arleta Dębowiak
d) Paweł Dudziński
e) Magdalena Judek
2. Kadencja delegatów WZSzach, zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Szachowego, jest 2letnia.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w danym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego
Związku Szachowego osób z powyższej listy WZD upoważnia się Zarząd WZSzach do
oddelegowania na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego osób z
następującej listy rezerwowej:
a) Łukasz Dębowiak
b) Kamila Dembecka-Sobierajewicz
c) Joanna Kupsik
d) Jarosław Hemmerling
e) Stanisław Dixa
f) Adam Wojcieszak
15. Wręczenie nagród za ligi seniorskie
Krzysztof Rozumek, Wiceprezes ds. Sportowych, wręczył nagrody drużynowe i indywidualne za
ligi seniorskie obecnym przedstawicielom drużyn.
Andrzej Ciesiński podziękował Krzysztofowi Rozumkowi za organizację i sprawne
przeprowadzenie seniorskich rozgrywek ligowych.
16. Uchwała u unieważnieniu uchwał Zarządu
Andrzej Ciesiński poinformował zebranych o przyczynach, dla których Zarząd prosi o
unieważnienie czterech własnych uchwał.
Zarząd w wyniku rezygnacji w połowie 2016r. jednego z członków Zarządu dokonał stosownych
zmian w Zarządzie aby przeciwdziałać niezgodnemu ze Statutem składowi Zarządu.
Mimo, że poprzednie WZD zatwierdziło te zmiany to Sąd zakwestionował procedurę ich
dokonania. Zarząd zlecił opinię prawną jak skorygować popełnione błędy.
Po analizie tej opinii Zarząd, w porozumieniu, w obecności i przy aprobacie Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej dokonał stosownych zmian w swoim składzie Zarządu tak aby zarówno skład
Zarządu jak i tryb powołania jego członków doprowadzić do zgodności ze Statutem.
Część z tych zmian została już przez Sąd zarejestrowana a pozostałe czekają na rozpatrzenie.
Z opinii tej wynikało jednak, że ani Zarząd ani Komisja Rewizyjna nie mają prawa do
unieważniania uchwał Zarządu, nawet niezgodnych ze Statutem. Prawo takie posiada wyłącznie
Sąd i WZD. Dodatkowo w opinii prawnej podkreślono, że Komisja Rewizyjna pełni funkcję

kontrolną a nie nadzorczą i jej kompetencje dotyczą jedynie przestrzegania statutu i finansów
stowarzyszenia. Jej decyzje nie mogą być wiążące dla kontrolowanego zatem nie może również
Nie może ona zatem również podważać decyzji Zarządu.
W związku z tym Zarząd prosi WZD o unieważnienie czterech swoich uchwał aby stan prawny
uchwał Zarządu był zgodny z e statutem i Krajowym Rejestrem Sądowym.
Delegaci zgodzili się z tym i unieważnili wnioskowane uchwały Zarządu jednogłośnie (głosowało
29 osób).
Uchwała nr 4
Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów WZSzach
z dn. 27 maja 2017 r.
Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów WZSzach unieważnia na wniosek Zarządu WZSzach
następujące uchwały Zarządu WZSzach:
2/09/2016, 10/01/2017, 7/04/2017, 8/04/2017
17. Uchwała w sprawie powiększenia składu Zarządu
Andrzej Ciesiński przypomniał, że już na poprzednim WZD Zarząd w sprawozdaniu informował
zebranych o powiększeniu składu Zarządu w związku z rezygnacją jednego z członków Zarządu i
przeciwdziałaniem niezgodnemu ze Statutem składowi Zarządu.
W związku z wspomnianym wcześniej zakwestionowaniem trybu dokonania tych zmian przez
Sąd konieczna jest decyzja WZD o powiększeniu liczebności składu Zarządu.
Zaproponował aby skład Zarządu był 10-osobowy a nie 9-osobowy, gdyż Zarząd 9-osobowy to
jest minimalny skład wymagany Statutem i w przypadku rezygnacji jakiegokolwiek członka do
czasu dokooptowania nowego członka staje się niezgodny ze Statutem.
Delegaci zaakceptowali to stanowisko jednogłośnie (głosowało 29 osób).
Uchwała nr 5
Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów WZSzach
z dn. 27 maja 2017 r.
Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów WZSzach ustala, że Zarząd WZSzach składa się z 10
osób.
18. Wybór nowych członków Zarządu
Andrzej Ciesiński zaproponował aby WZD na nowego członka Zarządu wybrał Mirosława
Sobczaka, który w tej kadencji był już członkiem Zarządu jednak aby umożliwić zgodne ze
Statutem zmiany w składzie Zarządu, w trosce o efektywność Zarządu, zgodził się zrezygnować z
tej funkcji. Z uwagi na niemożność wzięcia udziału w WZD przekazał Przewodniczącemu pisemną
zgodę Mirosława Sobczaka na kandydowanie.
Z sali zgłoszono kandydaturę Łukasza Dębowiaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Komisja Wyborcza przeprowadziła tajne głosowanie.
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5.
Uchwała nr 6
Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów WZSzach
z dn. 27 maja 2017 r.
Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów WZSzach stwierdza, że nowym członkiem Zarządu
WZSzach został Mirosław Sobczak.
19. Dyskusja w sprawach różnych

Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący przeszedł do następnego punktu Porządku
obrad
20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił Przewodniczący Komisji Maciej Cybulski.
Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik nr 6.
Zaprezentował również wykaz uchwał podjętych podczas trwania WZD.
21. Przyjęcie uchwał WZD-S
Z uwagi na fakt, że wszystkie uchwały zostały wcześniej podjęte w trakcie trwania WZD
Przewodniczący przeszedł do następnego punktu Porządku obrad.
22. Zakończenie WZD-S
Wobec wyczerpania Porządku obrad Przewodniczący podziękował delegatom za udział i
zakończył zebranie.
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