Protokół z zebrania Zarządu WZSzach
Poznań, WSS, ul. Reymonta 35
07.01.2017, 10:00
I.

Czynności wstępne
1. Powitanie
Andrzej Ciesiński przywitał wszystkich uczestników zebrania
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał
a) Członkowie Zarządu
Prezes: Andrzej Ciesiński
Wiceprezes ds. Organizacyjnych: Maciej Cybulski
Skarbnik: Milena Magnucka
Przewodniczący Komisji Sportowej: Mirosław Sobczak
Przewodniczący Komisji Wyróżnień i Dyscypliny: Dorota Sikorska
Paweł Dudziński
b) Pełnomocnicy stref
Zachodnia: Łukasz Dębowiak
Wszystkie uchwały oraz podjęte decyzje mają moc prawną.
Wiceprezes ds. Młodzieży i Szkolenia, Joanna Kupsik, przybyła na zebranie w trakcie
jego trwania.

II.

Zatwierdzenie programu zebrania
Program zebrania po zaproponowanych zmianach został zatwierdzony jednogłośnie
(głosowało 6 osób).

III.

Informacja o wynikach głosowań elektronicznych.
Andrzej Ciesiński przedstawił wyniki głosowań elektronicznych.
Odbyło się 9 głosowań, wszystkie propozycje przyjęto.
Andrzej Ciesiński zaznaczył, że przed głosowaniem odbywają się konsultacje na temat
wprowadzenia zmian w dokumentach. Jeżeli któryś z członków uważa, że zmiana nie jest
konieczna na proponowaną wersję dokumentu to powinien głosować przeciw. W
momencie gdy jeden z przedstawicieli Zarządu WZSzach (Zarządu) zgłasza propozycję
zmian, a pozostali nie odpowiadają na ten pomysł to Prezes nie może go przyjąć.
Powinna być prowadzona dyskusja pomiędzy członkami. Zatwierdzenie regulaminu nie
powinno odbywać się, kiedy tylko 3 członków jest za przyjęciem regulaminu, a większość
się wstrzymała.

IV.

Informacje członków Zarządu
1. Informacja Skarbnika
a) Zaległości klubów, umorzenia
b) Rozliczenie roku, realizacja planu
c) Plan przychodów i wydatków’2017
Milena Magnucka poinformowała, że mailowo prowadzone są wyjaśnienia z klubami:
MKS Wicher Zbąszyń oraz UKS Polan na temat zaległości za rok 2016. Monity zostały
wysłane do trzech klubów: LUKS Iskra Marzenin, UKS ISKRA Piła oraz do klubu, który
zalega z opłatami od 2015 roku - MKS przy MDK Trzcianka. Z klubem Polan nie jest
uregulowana sprawa zwrotu za udział w turnieju, który się tego domaga. Klubowi z

Trzemeszna została umorzona opłata za rok 2016 z powodu nie wystartowania w
rozgrywkach ligowych. Przeniesienie opłat zostało umożliwione klubom: MKS Wicher
Zbąszyń, KTS Kalisz, ASSz Lipno Stęszew. Duża ilość klubów prosiła o przeniesienie
opłat, które spowodowane jest otrzymaniem przez kluby pieniędzy dopiero na
początku roku.
Andrzej Ciesiński zaznaczył, że sędziowie powinni weryfikować listę startową pod
względem uregulowanych opłat przez klub.
Skarbnik zaprezentował stan konta na dzień 31.12.16, który wynosi ponad 32 tysiące
zł. Planowane wpływy wynosiły 7 tysięcy zł, uwzględniając tylko porównanie do planu
finansowego.
Przybycie na zebranie Wiceprezes ds. Młodzieży i Szkolenia Joanny Kupsik
Joanna Kupsik wyjaśniła sprawę związaną z brakiem możliwości rozliczenia z klubem
UKS Polan Poznań. Poinformowała, że faktury nie były wystawione na WZSzach i
dostała tylko jedną fakturę, która znajduje się w biurze. Milena Magnucka przekazała
informacje, że faktury muszą zostać skorygowane.
Dotacja z WSS wyniosła 9 981 zł. Kwota ta zostanie przekazana dopiero w
marcu/kwietniu.
Przy okazji informacji o Gali Andrzej Ciesiński poinformował, że według jego
informacji większość z adresatów zaproszeń nie otrzymało ich. Poinformował
również, że należy poprawić foldery, które zawierały błąd, a były rozdane na Gali.
Milena Magnucka przedstawiła plan finansowy na rok 2016, który wyniósł 8.000 zł,
jednak bez uwzględnienia Gali, dlatego końcowe rozliczenie na rok 2016 daje wynik
7.000 zł.
Został omówiony preliminarz WZSzach. Andrzej Ciesiński zaproponował, aby
zwiększyć kwotę na dofinansowania turniejów do 700 zł. Maciej Cybulski zaznaczył,
że ten rok będzie ciężkim rokiem pod względem finansowym, gdyż przewidziany jest
zakup sprzętu szachowego zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami. Z deklarowanej
kwoty (10.000 zł), która była decyzją Zarządu, Maciej Cybulski zaproponował zakup
połowy sprzętu transmisyjnego (6 szachownic transmisyjnych). Andrzej Ciesiński
zaznaczył, że WZSzach powinien tak realizować zadania, aby stan konta był nie
mniejszy niż 10.000 zł. Według planu finansowego na kadrę przeznaczona jest kwota
co najmniej 4.000 zł. Andrzej Ciesiński przypomniał, że w punkcie kadra juniorów
powinna znaleźć się kwota wynikająca z regulaminu dofinansowania kadry juniorów.
Milena Magnucka poinformowała, że w ubiegłym roku była to kwota ok. 4.000 zł.
Z WSS w poprzednim roku dofinansowany był bus oraz trener na OOM.
Maciej Cybulski poinformował, że należałoby sprzęt zakupić do kwietnia by móc
zorganizować na nim Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów oraz Festiwal. Andrzej
Ciesiński przypomniał, że zgodnie z decyzją Zarządu to Prezes będzie koordynował
zakupy sprzętu. Łukasz Dębowiak zadał pytanie czy każdy sędzia z Wielkopolski
będzie potrafił posługiwać się sprzętem do transmisji. Andrzej Ciesiński wyjaśnił, że
na stronie WZSzach będą udostępnione informacje jak korzystać ze sprzętu i wszyscy
sędziowie będą mogli zostać przeszkoleni jeżeli wyrażą taką chęć. Milena Magnucka
zaproponowała, aby część sprzętu kupić z dofinansowań. Podała również
deklarowane kwoty w 2017: przychód - 140 tysięcy, koszty - 150 tysięcy. Preliminarz
na rok 2017 zaproponowany przez Wiceprezesa ds. Organizacyjnych po korektach
wynikających z dyskusji został jednogłośnie przyjęty (głosowało 7 osób).

2. Informacja Przewodniczącego Komisji Wyróżnień i Dyscypliny
Dorota Sikorska poinformowała, że wpłynęło pismo od Pani Magdaleny ŁysiakPółtorak, które na jej prośbę zostało wcześniej przesłane do całego Zarządu. W
związku z tym, że pismo wpłynęło do Zarządu przed zakończeniem postępowania
dyscyplinarnego, Andrzej Ciesiński ustosunkował się do informacji zawartych w tym
piśmie. Równocześnie poinformował, że już wcześniej pojawiały się m.in.
nieuzasadnione zarzuty w stosunku do członków Zarządu o przyjmowanie korzyści
materialnych. Od początku namawiał do kierowania takich spraw do postępowań
dyscyplinarnych, gdyż to nie jest pierwszy przypadek oczerniania członków Zarządu i
skłócania środowiska.
3. Informacja Wiceprezesa ds. Młodzieży i Szkolenia
a) Podsumowanie roku
b) Ligi, półfinały
Joanna Kupsik omówiła najważniejsze osiągnięcia wielkopolskich juniorów na
poziomie mistrzostw Polski. OOM – Sebastian Półtorak, Tymon Ochędzan; MPJ –
Mikołaj Nowak; MPJ w szachach błyskawicznych – Jan Wojdak, Jan Klimkowski; MPJ
w szachach szybkich – Ewa Barwińska; I Liga Juniorów - drużyna LKS Chrobry Gniezno.
4. Informacja Prezesa
Andrzej Ciesiński prosił aby dołożyć wszelkich starań, aby odbyła się Akademia
WZSzach w 2017 roku. PO zasięgnięciu opinii wyraził ubolewanie, że Wiceprezes ds.
Młodzieży i Szkolenia nie złożyła wniosku o jej dofinansowanie. Poprosił Wiceprezes
ds. Młodzieży i Szkolenia o dosłanie monitowanych danych dotyczących liczby
uczestników na Półfinałach MWJ, MWJ, eliminacjach strefowych oraz MM.
Podkreślił, że aktualnie jedynym niezweryfikowanym regulaminem jest Regulamin
Półfinałów Mistrzostw Wielkopolski, który miał być zmieniony gdyż jest niepoprawny.
Nieobecny na zebraniu Damian Bartkowiak nie dosłał jeszcze obiecanego projektu.
Przypomniał również, że naruszane są terminy dostarczania materiałów.
V.

Kadra Wojewódzka Juniorów i Młodzików na 2017r. – zatwierdzenie
Zaproponowany przez pion młodzieżowy skład Kadry został zatwierdzony jednogłośnie (
głosowało 7 osób).

VI.

Regulamin Wojewódzkiej Kadry Juniorów i Młodzików na 2017r. – zatwierdzenie
Joanna Kupsik zaproponowała dodanie informacji o konieczności uczestnictwa w MWJ
członka Kadry. Zarząd zgodził się z tą propozycją z zastrzeżeniem, że z tego obowiązku, na
podstawie prośby kadrowicza, Wiceprezes ds. Młodzieży i Szkolenia może go zwolnić.
Regulamin został zatwierdzony (za: 5, przeciw: 1, wstrzymało się: 1).

VII.

Turnieje
1. Mistrzostwa Międzywojewódzkie Juniorów i Młodzików – podsumowanie
(Wiceprezes ds. Młodzieży i Szkolenia)
Joanna Kupsik poinformowała, że impreza była udana, co znalazło swoje
odzwierciedlenie w przeprowadzonych ankietach. Jedyne jednostkowe negatywne
informacje dotyczyły wyżywienia.
2. Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów i Seniorów w szachach szybkich – podsumowanie

Maciej Cybulski poinformował, że turniej musiał być zorganizowany przez Zarząd
WZSzach, ponieważ nie było chętnych do jego organizacji. Liczba uczestników
wyniosła ponad 150, w większości były to dzieci. Bardzo dużo grupę juniorów
stanowiły dzieci z klubów UKS ZSO Włoszakowice oraz UKS "Goniec" Kostrzyn Wlkp.
Było 6 nagród finansowych oraz puchary za miejsca 1-3, natomiast dyplomy za
zajęcie miejsca 1-6. Dodatkowymi nagrodami były „Power-banki”. Podczas turnieju
pojawiły się wątpliwości czy junior, który wygrał turniej nie powinien otrzymać
nagrody jako zwycięzca klasyfikacji seniorskiej. Maciej Cybulski wyjaśnił, że wszystko
było przeprowadzone zgodnie z regulaminem. Impreza odbyła się po raz kolejny w
gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Turniej zgłoszony był do FIDE.
Przyjęto, że ten turniej powinien być rozgrywany w dwóch terminach - oddzielnie dla
juniorów i seniorów.
Andrzej Ciesiński wyjaśnił, że działając zgodnie z przyjętą strategią, która realizowana
jest od początku kadencji, zlecenia na organizację imprez otrzymują zwycięzcy z
konkursów ofert. Jeżeli żadna oferta nie zostanie złożona na daną imprezę to
powinien za nią być odpowiedzialny członek Zarządu. Jeżeli nikt z Zarządu nie będzie
chętny do organizacji, to impreza może się nie odbyć. Jeżeli w aktualnym roku nie
będzie oferty na organizację tych turniejów to można zrezygnować z organizacji
jednej z tych dwóch imprez. Frekwencja była bardzo wysoka jak na bardzo późny
termin ogłoszenia imprezy. Podziękował również za zaangażowanie Macieja
Cybulskiego w organizację tej imprezy gdyż nikt inny nie chciał się tego podjąć. Tylko
dlatego w tym roku impreza była łączona. Poinformował również, że wpłynął
oficjalny protest na MW Juniorów i Seniorów w szachach szybkich. Sędzia Główny,
Maciej Cybulski, popełnił błąd. Dzięki wpłynięciu protestu możliwe jest
rozstrzygnięcie wątpliwości sędziowskich w trybie określonym regulaminem.
VIII.

Konferencja Sędziów
Maciej Cybulski poinformował, że Kolegium Sędziów dofinansowało wyjazd sędziów z
wielkopolski kwotą 150 zł na osobę. W Konferencji uczestniczyło ok. 10 sędziów z
Wielkopolski. Był to najbardziej liczny ośrodek poza gospodarzami. W nowym Kolegium
Sędziów PZSzach znalazło się dwóch sędziów z Wielkopolski.

IX.

Majątek WZSzach – stan i zakupy
Andrzej Ciesiński poinformował, że został wdrożony następujący mechanizm - sędziowie
używający sprzętu z WZSzach zobowiązani są w momencie wykrycia niesprawnego
zegara opisać problem i taki zegar z informacją o wadzie powinien trafić do WZSzach’u.
Od wdrożenia tego mechanizmu ok. 5 zegarów zostało zakwalifikowanych do naprawy.

X.

Konkursy ofert - przychodzące
Paweł Dudziński przedstawił stanowisko Komisji Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia
Konkursu ofert. Na wszystkie imprezy zostały złożone oferty jednej firmy, gdzie były
bardzo wysokie stawki. Dodatkowo wpłynęła oferta klubu UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. na
organizację Mistrzostw Wielkopolski do lat 7 i MWJ w szachach szybkich. Na MWJ
wpłynęła oferta z klubu LKS Chrobry Gniezno oraz z fundacji POMOST. Oferta pod
względem ceny była taka sama jednak fundacja POMOST zagwarantowała więcej miejsc
noclegowych. Rekomendację dostały tylko trzy oferty: na MW do lat 7, MWJ w szachach
szybkich oraz MWJ oferta fundacji POMOST. Zaproponowanym terminem na ostatnią
imprezę jest 12-18 czerwca, czyli po wystawieniu w większości szkołach ocen.
Odbyły się głosowania:

a) rekomendacja Komisji Konkursowej wyboru organizatora Mistrzostw Wielkopolski do
lat 7 - przyjęto jednogłośnie (głosowało 7 osób),
b) rekomendacja Komisji Konkursowej wyboru organizatora MWJ w szachach szybkich przyjęto jednogłośnie (głosowało 7 osób),
c) rekomendacja Komisji Konkursowej wyboru organizatora MWJ - przyjęto
jednogłośnie (głosowało 7 osób),
d) rekomendacja Komisji Konkursowej braku wyboru pozostałych organizatorów przyjęto jednogłośnie (głosowało 7 osób).
Joanna Kupsik zaproponowała organizatorów lig juniorskich na podstawie deklaracji
przedstawicieli klubów, członków Zarządu obecnych za zebraniu. III WLJ zorganizowałby
WZSzach w porozumieniu z klubem LKS Chrobry Gniezno, natomiast IV WLJ
zorganizowałby WZSzach w porozumieniu z klubem ASSz Lipno Stęszew.
Andrzej Ciesiński stwierdził, że wszyscy wybrani organizatorzy zorganizują imprezy pod
warunkiem podpisania z WZSzach stosownych porozumień.
Odbyło się głosowanie zatwierdzające wybór organizatorów Wielkopolskich lig juniorów.
Organizatorzy zostali zaakceptowani (za: 6, wstrzymało się: 1).
XI.

Konkursy ofert – wychodzące
Milena Magnucka poinformowała o złożonych wnioskach o dotację do Urzędu Miasta na
Festiwal na kwotę 7.000 zł, oraz do Urzędu Marszałkowskiego na MWJ (4.900 zł) oraz
Festiwal (5.500 zł).

XII.

Gala 80-lecia WZSzach – podsumowanie
Maciej Cybulski podsumował Galę jako bardzo udaną pomimo nieprawidłowości z
wysłaniem zaproszeń, które nie dotarły do adresatów, a odpowiadała za to Joanna Kupsik
jako koordynator. Andrzej Ciesiński przypomniał, że osobiście wręczył na Konferencji
Sędziów PZSzach te zaproszenia, które otrzymał od Macieja Cybulskiego.
Joanna Kupsik poinformowała, że Gala odbyła się na sali UAM. Powstały dodatkowe
koszty obsługi, które nie były założone w preliminarzu. Podczas Gali odbył się koncert
Pana Piotra Wizy, a całą uroczystość prowadził Maciej Cybulski. Było sporo niedociągnięć
organizacyjnych, a największą wadą były zaproszenia. Zaproszonym podobała się Gala.
Andrzej Ciesiński wyraził swoją opinię, że Gala od strony koordynatorów była źle
zorganizowana ale dzięki wsparciu fundacji POMOST wyszła bardzo dobrze. Jednak
założone cele nie zostały zrealizowane (nie było obecnych osób z zewnątrz). Efekt
końcowy natomiast był rewelacyjny. Pomimo zobowiązań i zapewnień Andrzej Ciesiński
przypomniał, że nie otrzymał po Gali pełnej listy nagrodzonych i dodruku folderów, do
czego publicznie zobowiązali się koordynatorzy. Polecił ponownie realizację tego zadania.

XIII.

Zmiany w Zarządzie WZSzach
Andrzej Ciesiński zadał pytanie do członków Zarządu, w związku z niewykonywaniem
swoich obowiązków wynikających ze Statutu WZSzach (Statutu) i Regulaminu Zarządu,
czy ktoś chce złożyć rezygnację z tego powodu.
W związku z brakiem wniosków i niemożnością realizacji zadań statutowych przy
obecnym składzie Zarządu Andrzej Ciesiński poinformował, że w takiej sytuacji zmuszony
jest złożyć rezygnację z funkcji Prezesa.
Przeczytał swoją rezygnację, w której szczegółowo uzasadnił swoją decyzję.
Jednocześnie stwierdził, że od grudnia intensywnie rozmawiał z członkami Zarządu o
możliwościach uniknięcia tej sytuacji ale, zgodnie ze Statutem, tylko jego rezygnacja
skutkująca koniecznością zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów WZSzach może

rozwiązać problemy kadrowe Zarządu. Przypomniał, że sygnalizował to już na
Sprawozdawczym Zebraniu Delegatów WZSzach.
Kończąc podziękował całemu Zarządowi za poświęcony przez wszystkich czas na pracę
społeczną w Zarządzie, jednak oczekiwania środowiska są dużo większe niż możliwości
obecnego Zarządu.
Joanna Kupsik odmówiła przyjęcia funkcji pełniącego obowiązki Prezesa.
Joanna Kupsik opuściła zebranie.
Maciej Cybulski i Łukasz Dębowiak zainicjowali dyskusję o sytuacji w związku jaka może
powstać po ustąpieniu Prezesa.
Maciej Cybulski zapytał Andrzeja Ciesińskiego co Zarząd może zrobić aby wycofał swoją
rezygnację. Andrzej Ciesiński przypomniał, że od miesiąca sygnalizował, że zgodnie ze
Statutem, bez konieczności zwoływania Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów WZSzach
możliwe są wyłącznie zmiany wewnątrz Zarządu. Żaden z członków Zarządu nie
zareagował na ryzyko rezygnacji Prezesa a grudniu miały miejsce kolejne naruszenia
Regulaminu Zarządu WZSzach.
Z uwagi na różnice zdań w tej kwestii skonsultowano to telefonicznie z prawnikiem i
przyjęto, że można jeszcze dokooptować jednego członka Zarządu co w połączeniu ze
zmianą funkcji w Zarządzie może uzdrowić sytuację.
Paweł Dudziński zaproponował Szymona Pieczewskiego na nowego członka Zarządu i
Wiceprezesa ds. Młodzieży i Szkolenia deklarując jednocześnie swoją pomoc da niego w
realizacji obowiązków Wiceprezesa. W wyniku dyskusji obecni członkowie Zarządu
zadeklarowali wsparcie dla pionu młodzieżowego i ponownie zobowiązali się do realizacji
swoich obowiązków wynikających z pełnionych funkcji.
Andrzej Ciesiński stwierdził, że taka decyzja pod nieobecność zainteresowanej w sytuacji
kiedy sama nie zdecydowała się na taki krok nie jest możliwa, a on nie chce wywierać
presji w takich sprawach na żadnego członka Zarządu.
Za namową pozostałych członków Zarządu zatelefonował do obecnej Wiceprezes ds.
Młodzieży i Szkolenia przedstawiając propozycję Pawła Dudzińskiego z pytaniem czy
zgodziłaby się na taką zmianę nie rezygnując ze swojej aktywności i członkostwa w
Zarządzie WZSzach. Joanna Kupsik wyraziła na to zgodę.
Paweł Dudziński uzyskał telefoniczną zgodę Szymona Pieczewskiego. Przeprowadzone
zostało głosowanie przyjęcia Szymona Pieczewskiego na członka Zarządu i Wiceprezesa
ds. Młodzieży i Szkolenia. Propozycja została przyjęta jednogłośnie (głosowało 6 osób).
W tej sytuacji Andrzej Ciesiński zgodził się wycofać swoją rezygnację zastrzegając sobie
prawo do jej ponownego złożenia następnym zebraniu Zarządu WZSzach jeżeli
członkowie Zarządu nie dotrzymają swoich deklaracji.
XIV.

Przygotowanie do Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów WZSzach
W związku z decyzjami z poprzedniego punktu omawianie tego punktu stało się
bezprzedmiotowe.

XV.

Wolne głosy i wnioski.
Brak.

XVI.

Pozostałe
Andrzej Ciesiński poinformował, że konieczna jest zmiana statutu WZSzach na
najbliższym Walnym Zebraniu, ponieważ został zmieniony statut PZSzach.
Pojawił się projekt ustawy o sporcie.

XVII.

Czynności końcowe
1. Ustalenie wstępnego terminu następnego zebrania Zarządu
Andrzej Ciesiński zaproponował aby następne zebranie Zarządu odbyło się na
początku kwietnia 2017 roku.
2. Zakończenie zebrania
Andrzej Ciesiński podziękował wszystkim za udział i zakończył zebranie.

Protokolant
Dorota Sikorska

