Protokół z zebrania Zarządu WZSzach
Poznań, WSS, ul. Reymonta 35
08.04.2017, 10:00
I.

Czynności wstępne
1. Powitanie
Andrzej Ciesiński przywitał wszystkich uczestników zebrania
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał
Andrzej Ciesiński, Maciej Cybulski, Krzysztof Rozumek, Joanna Kupsik, Milena
Magnucka, Paweł Staniszewski, Dorota Sikorska, Paweł Dudziński, Szymon Pieczewski
Przewodniczący Komisji Klasyfikacji i Ewidencji: Feliks Nowaczyk
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Witold Hadyniak
Pełnomocnicy Zarządu w Strefie Zachodniej: Łukasz Dębowiak

II.

III.

IV.

V.

Wszystkie uchwały oraz podjęte decyzje mają moc prawną.
Członek Zarządu Mirosław Sobczak przybył na zebranie w trakcie jego trwania.
Zatwierdzenie porządku obrad
Program zebrania po zaproponowanych zmianach został zatwierdzony jednogłośnie
(głosowało 7 osób).
Informacja o wynikach głosowań elektronicznych (Prezes).
Prezes omówił sprawę głosowań elektronicznych.
Odbyło się 6 głosowań.
Zarząd zatwierdził wszystkie głosowania elektroniczne jednogłośnie (głosowało 7
osób).
Regulamin Komisji Sportowej
Pod nieobecność Przewodniczącego Komisji Sportowej Prezes zaprezentował
przygotowany Regulamin.
Zarząd zatwierdził Regulamin jednogłośnie (głosowało 7 osób).
Informacje członków Zarządu
1. Informacja Skarbnika
a) Zaległości klubów, umorzenia
b) Rozliczenie roku 2016, realizacja planu 2017
Milena Magnucka zreferowała poszczególne punkty.
Kluby wywiązują się z opłat. Sprawa statusu klubu UKS Polan będzie wyjaśniania.
Wszelkie rozliczenia z PZSzach-em są na bieżąco regulowane. Wiceprezes ds.
Sportowych umieści na stronie WZSzach informację dotyczącą uregulowania
zaległości finansowych w rozgrywkach ligowych. Przychody WZSzach z kursów będą
wyższe niż w 2016 roku i w stosunku do preliminarza na 2017r. Przychody z tytułu
licencji również będą wyższe ze względu na ilość wydawanych licencji. Obecnie
wydano już 116 licencji. Wzrosną także wpływy za opłaty rankingowe w turniejach
szachowych.
Na wniosek Andrzeja Ciesińskiego zwiększeniu ulegnie koszt działalności Zarządu w
związku z większą liczbą wyjazdów służbowych.
Zakupiono pierwszą transzę sprzętu na kwotę ok. 12.000,- zł zgodnie z planem
zakupów.
Na Mistrzostwa Polski zostały podpisane umowy z trenerami - rozliczenia są w toku.
Korzystając z obecności Przewodniczącego KKiE Prezes przypomniał, że KKiE nie

przygotowała preliminarza Komisji na 2017r.
Maciej Cybulski zwrócił uwagę, że w preliminarzu WZSzach założono budżet Komisji
założono na 200,- zł.
W dalszej dyskusji Milena Magnucka podała, że stan konta WZSzach wynosi
47.166,36 zł.
Prezes w trakcie dyskusji postawił wniosek:
Zobowiązać Wiceprezesów aby opracowali preliminarz finansowy dotyczący
rozliczenia wszystkich rozgrywek ligowych tak aby były znane przychody i wydatki.
Wniosek został przyjęty (głosowało 7 osób: 5 – za, 2 – wstrzymały się)
2. Informacja Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Ewidencji
a) Ewidencja klubów
b) Ewidencja wojewódzka
c) Centralny Rejestr
Feliks Nowaczyk zreferował ten punkt.
W WZSzach zrzeszonych jest 45 klubów. Przewodniczący zobowiązał się do
opracowania procedury dotyczącej rejestracji nowych klubów i umieszczenia jej na
stronie WZSzach.
Ewidencja wojewódzka jest na bieżąco rejestrowana. Aktualnie posiadamy 4316
zawodników. Baza nie jest oddzielnie publikowana ponieważ jest Centralny Rejestr
PZSzach (CR). Stwierdził, że są pewne rozbieżności pomiędzy bazą WZSzach a CR
wynikające z dostępu do bazy osób z PZSzach. W trakcie dyskusji stwierdzono, że
rejestracja danych dotyczących WZSzach powinna być realizowana wyłącznie przez
osoby z WZSzach.
Po zakończeniu omawiania tego punktu zebranie opuścił Feliks Nowaczyk.
3. Informacja Przewodniczącego Komisji Wyróżnień i Dyscypliny
a) Lista nagrodzonych na Gali 80-lecia WZSzach
b) Ewidencja odznak PZSzach
Dorota Sikorska zreferowała obie sprawy.
Lista nagrodzonych na Gali 80-lecia WZSzach nie jest ostatecznie zweryfikowana.
Listę uzupełniono podczas zebrania.
Ewidencja odnzak PZSzach jest na stronie WZSzach. Istnieją jednak braki związane z
datą wydania lub uhonorowaniem osób a nie ma ich w spisie. Braki wynikają z
niesystematycznej pracy osób działających w poprzednich latach.
4. Informacja Prezesa
a) Biuro – zmiana siedziby
b) Majątek WZSzach – stan i elektroniczna ewidencja
c) Sprzęt transmisyjny – instrukcja i zasady udostępniania
d) Centralny Kurs Sędziowski, kurs instruktorski
e) OOM w sportach halowych’2018
f) Rada Prezesów
g) WZD PZSzach
h) WZD WZSzach
i) KRS
j) Statut WZSzach i Regulamin Zarządu WZSzach

Andrzej Ciesiński omówił poszczególne punkty.
W 2018r. nastąpi zmiana siedziby WZSzach. Nowe biuro będzie mieściło się w nowej
siedzibie WSS przy ul. Starołęckiej w Poznaniu. Biuro WZSzach będzie samodzielne o
powierzchni ok 20m2 plus magazyn na sprzęt.
Stan i elektroniczna ewidencja wydań jest na bieżąco aktualizowana na stronie
WZSzach. Zwrócił uwagę aby osoby, które chcą wypożyczyć sprzęt deklarowali to na
stronie aby wydający Paweł Staniszewski miał mniej pracy.
Zakupiono 6 sztuk szachownic transmisyjnych. Poinformował, że opracował
dokumentację przeprowadzania transmisji i zaproponował aby sprzęt transmisyjny
był udostępniany tylko osobom przeszkolonym. Planowane są w 2017r. szkolenia w
tym zakresie.
Centralny Kurs Sędziowski odbędzie się w dniach 17-21.05.2017r. w Poznaniu, a kurs
instruktorski w terminach 19-21.05. i 2-4.06.2017r. również w Poznaniu.
OOM w Sportach Halowych’2018 odbędzie w Wielkopolsce. Na prośbę WSS Prezes
zaproponował Kalisz lub Gniezno. Kalisz nie był zainteresowany więc Prezes
zaproponował Skorzęcin lub Gniezno. Decyzję w tej sprawie podejmie jednak WSS
jako główny organizator i nie wiadomo czy te propozycje zostaną uwzględnione.
Prezes zreferował też reaktywację Rady Prezesów, której został Przewodniczącym.
Jeżeli Rada będzie działała efektywnie, to zapewni niezbędny pomost między
decyzjami PZSzach a środowiskiem szachowym w Polsce.
WZD PZSzach odbędzie się w Warszawie 18.06.2017r.
Delegaci WZSzach powinni realizować przyjętą strategię WZSzach.
Zaproponował aby przyjąć uchwały rekomendujące osoby do organów statutowych
PZSzach:
-

-

-

VI.

Paweł Dudziński – rekomendacja na szefa pionu młodzieżowego z preferencją w
randze Wiceprezesa PZSzach
Zarząd zatwierdził rekomendację jednogłośnie (głosowało 7).
Andrzej Ciesiński – rekomendacja do Zarządu PZSzach lub Komisji Rewizyjnej
PZSzach
Zarząd zatwierdził rekomendację jednogłośnie (głosowało 7).
Maciej Cybulski – rekomendacja do Zarządu PZSzach z preferencją w randze
Wiceprezesa PZSzach
Zarząd zatwierdził rekomendację (głosowało 7: 5 – za, 2 – wstrzymały się).

Prezes zaproponował aby WZD WZSzach odbyło się w październiku 2017r.
Zarząd przyjął tę propozycję jednogłośnie (głosowało 7 osób).
Prezes przedstawił stan związany z zakwestionowaniem przez Sąd zmian w składzie
Zarządu. Dotyczy dokooptowania dodatkowej osoby na członka Zarządu. Sprawa jest
w toku a błąd ten zostanie naprawiony zgodnie z ekspertyzą prawną na najbliższym
WZD.
Przypomniał również, że, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, trzeba będzie zmienić
Statut WZSzach i Regulamin Zarządu WZSzach.
Program „Szachy w Szkole” – informacja o kursach
Paweł Staniszewski poinformował, że w maju i czerwcu będą organizowane dwa kursy
dla nauczycieli. Być może w najbliższej przyszłości będą organizowane kolejne edycje.
Andrzej Ciesiński dodał, że opracowany został plan intensyfikacji kursów w okresie
wakacyjnym, który został zaakceptowany przez PZSzach.

VII.

VIII.

Turnieje
1. Półfinały MWJ – informacja i historyczne zestawienie uczestników eliminacji
Szymon Pieczewski zrelacjonował, że odbyły się już trzy Półfinały MWJ. Z roku na rok
obserwuje się zwiększoną ilość młodzieży biorącej udział w turniejach na poziomie
regionu. W różnych strefach jednak bywa jednak różnie.
Witold Hadyniak zaproponował aby komunikaty organizacyjne dotyczące Półfinałów
rozsyłać e-mailem do klubów niezależnie od informacji na stronie WZSzach.
Łukasz Dębowiak zaproponował aby uelastycznić terminy Półfinałów – możliwość
zorganizowania półfinałów np. już od lutego.
Andrzej Ciesiński przypomniał, że terminy Półfinałów określają Wiceprezesi w trakcie
tworzenia kalendarza i wystarczy jeżeli przy tej pracy uwzględnia ten wniosek.
2. Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 10 – podsumowanie
Szymon Pieczewski omówił ten turniej. Materiał podsumowujący jest na stronie
WZSzach. Startowało 11 zawodników z Wielkopolski, a srebrny medal zdobyła Zofia
Roszkiewicz.
3. Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 18 – podsumowanie
Andrzej Ciesiński zdał relację z tego turnieju. Materiał podsumowujący jest na stronie
WZSzach. Osiągnięto gorsze wyniki niż w 2016 roku. Startowało 10 zawodników z
Wielkopolski.
4. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – podsumowanie
Andrzej Ciesiński poinformował, że OOM kończy się dzisiaj, ale wyniki nie są
satysfakcjonujące. Startowało 14 zawodników z Wielkopolski.
Maciej Cybulski na bieżąco sprawdził wyniki po zakończeniu ostatniej rundy i
poinformował, że wyniki nie wyglądają najlepiej. Najlepszy wynik uzyskała Roksana
Nowak - 9 miejsce.
5. Ligi wojewódzkie
Ligi wojewódzkie są w trakcie. Informacja ukaże się w najbliższym czasie.
Prezes stwierdził, że w przeszłości były trzy protesty dotyczące rozgrywek
drużynowych i należy je monitorować aby nie były naruszane regulaminy. Krzysztof
Rozumek stwierdził, że nic mu nie wiadomo o protestach i informacji tej nie ma
również w protokołach zebrań Zarządu.

Na zebranie przybył Mirosław Sobczak.
W związku z tym, że Paweł Staniszewski i Witold Hadyniak zadeklarowali konieczność
opuszczenia zebrania, a przy omawianiu zmian w Zarządzie w związku z KRS powinien
być obecny Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, to Andrzej Ciesiński zaproponował
przejście do punktu dotyczącego zmian w Zarządzie WZSzach, który zgodnie z
Programem Zebrania miał być omawiany po Akademii jako punkt XIII.
Zmiany w składzie Zarządu WZSzach
Andrzej Ciesiński omówił kontekst prawny potrzeby dokonania stosownych zmian i
zaproponował metodologię doprowadzenia składu Zarządu do zgodności ze Statutem i
KRS. Powodem dokonywanych zmian w większości były błędy proceduralne przy ich
wcześniejszym dokonywaniu.
Zebrani zaakceptowali zaproponowany tok procedowania:
1. Paweł Dudziński złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu z dniem 7.04.2017r.
Rezygnację na piśmie załączył.
Zarząd przyjął rezygnację jednogłośnie (głosowało 8 osób).

2. Szymon Pieczewski złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu z dniem 7.04.2017r.
Rezygnację na piśmie załączył.
Zarząd przyjął rezygnację jednogłośnie (głosowało 8 osób).
3. Mirosław Sobczak złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu.
Rezygnację na piśmie załączył.
Zarząd przyjął rezygnację (głosowało 8 osób: 7 – za, 1 – wstrzymała się).
4. Joanna Kupsik złożyła rezygnację z funkcji Wiceprezesa ds. Młodzieży i Szkolenia
Rezygnację na piśmie załączyła.
Zarząd przyjął rezygnację (głosowało 8 osób: 7 – za, 1 – wstrzymała się).
5. Szymon Pieczewski złożył oświadczenie o zgodzie na objęcie funkcji członka Zarządu i
Wiceprezesa ds. Młodzieży i Szkolenia.
Pismo załączył.
Zarząd przyjął Szymona Pieczewskiego w skład członków Zarządu w miejsce
Mirosława Sobczaka (głosowało 8 osób: 7 – za, 1 – wstrzymała się).
Na wniosek Andrzej Ciesińskiego Zarząd powierzył Szymonowi Pieczewskiemu
stanowisko stanowisko Wiceprezesa ds. Młodzieży i Szkolenia (głosowało 8 osób: 7
– za, 1 – wstrzymała się).
6. Andrzej Ciesiński poinformował, że w trakcie zebrania otrzymał rezygnację Damiana
Bartkowiaka z członkostwa w Zarządzie z dniem 09.04.2017..
W związku z tym zaproponował dokonanie doprowadzenie składu Zarządu do
zgodności ze statutem od razu na obecnym zebraniu:
- Zarząd przyjął rezygnację Damiana Bartkowiaka (głosowało 8 osób: 6 – za, 2 –
wstrzymały się).
- Paweł Dudziński złożył oświadczenie o zgodzie na objęcie funkcji członka Zarządu
z dniem 9.04.2017r.
Zarząd przyjął jednogłośnie Pawła Dudzińskiego w skład członków Zarządu w
miejsce Damiana Bartkowiaka od 09.04.2017r. (głosowało 8 osób)
Na prośbę Andrzeja Ciesińskiego Przewodniczący Komisji Rewizyjnej potwierdził, że skład
Zarządu po dokonanych zmianach jest zgodny ze Statutem WZSzach i składa się z 9 osób.
Prezes zaproponował aby stanowisko Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej objął
Paweł Dudziński.
Paweł Dudziński wyraził zgodę.
Stosowne pismo załączył.
Zarząd przyjął tę propozycję jednogłośnie (głosowało 8 osób).
Prezes zaproponował aby stanowisko Przewodniczącego Komisji Sportowej objęła Joanna
Kupsik.
Joanna Kupsik wyraziła zgodę.
Stosowne pismo załączyła.
Zarząd przyjął tę propozycję jednogłośnie (głosowało 8 osób).
Po zakończeniu procedowania tego punktu Zebranie opuścił Witold Hadyniak i Paweł
Staniszewski.
Dalszą część zebrania protokółowała Milena Magnucka.
Na wniosek Macieja Cybulskiego Prezes zarządził przerwę w obradach.

Po zakończeniu przerwy Maciej Cybulski zaproponował ponowne omówienie punktu
dotyczącego WZD WZSzach.
Z uwagi na błędy proceduralne WZD WZSzach z 2015r. i wątpliwościami czy nasi Delegaci
mogą wziąć udział w czerwcowym WZD PZSzach zaproponował aby Sprawozdawcze Walne
Zebranie Delegatów WZSzach odbyło się nie w październiku a w najszybszym możliwym
terminie z uwagi na konieczność prawidłowego wyboru Delegatów. Jednocześnie
zaproponował aby na tym zebraniu powiększyć skład Zarządu WZSzach aby uniknąć
podobnych problemów prawnych w przyszłości.
Andrzej Ciesiński zwrócił uwagę, że wybór ten również może być obarczony wadą prawną bo
zgodnie ze Statutem WZSzach kadencja delegatów trwa 2 lata i najlepiej będzie jeżeli na WZD
zostanie potwierdzony wybór tych samych Delegatów a WZD niech będzie miało charakter
zwykłego Sprawozdawczego.
Paweł Dudziński zaproponował aby każdy z zebranych potwierdził chęć pracy w obecnym
Zarządzie bo duża rotacja w składzie rodzi niepotrzebne napięcia.
Każdy z zebranych zadeklarował chęć dalszej współpracy przy aktualnym składzie Zarządu.
Zarząd przyjął propozycje dotyczące WZD jednogłośnie (głosowało 7 osób).
Po procedowaniu tego punktu Zebranie opuścili Joanna Kupsik i Krzysztof Rozumek.
Następnie powrócono do omawiania, zgodnie z Programem Zebrania, punktu VII.
IX.

Turnieje (kontynuacja punktu VII)
Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w szachach klasycznych.
Szymon Pieczewski przedstawił Komunikat Organizacyjny (KO) Mistrzostw Wielkopolski
Juniorów w szachach klasycznych (MWJ), w którym dokonano drobnych korekt –
uzupełniono herb Województwa Wielkopolskiego, skorygowano błąd rachunkowy
dotyczący kosztu obiadu i pomyłki redakcyjne.
Po tych zmianach Zarząd zatwierdził KO MWJ jednogłośnie (głosowało 5 osób).
Mirosław Sobczak zwrócił uwagę, iż na stronie internetowej została umieszczona błędna
lista zawodników uprawnionych do startu w finałach Mistrzostw Wielkopolski Juniorów
na rok 2017 w szachach klasycznych.
Szymon Pieczewski się z tym nie zgodził i wyjaśnił kryteria ustalania tej listy.
Po tych wyjaśnieniach przyjęto, że lista jest zgodna z przyjętymi kryteriami ale przy
opracowywaniu zasad kwalifikacji na 2018r. należy się zastanowić czy kryteria nie
powinny być zmienione.
Następnie został omówiony preliminarz MWJ przy 150 uczestnikach. Ze względu na brak
w preliminarzu kosztu transportu sprzętu, koordynator we własnym zakresie
przetransportuje sprzęt podczas planowanych wizyt w ośrodku, w którym mają się odbyć
zawody.
Ponadto omówiono w zakresie Mistrzostw:
1. Sędzią głównym będzie Waldemar Kopydłowski, a sędziami asystentami Krzysztof
Derecki, Szymon Pieczewski i Andrzej Ciesiński.
2. Na 6 szachownicach zostanie przeprowadzona transmisja internetowa.
3. Zakłada się, że turniej zostanie rozegrany na 2 salach.
Andrzej Ciesiński przypomniał, iż, zgodnie z decyzją pionu młodzieżowego, jedynym
kryterium dopuszczania zawodników do MWJ na podstawie wniosków (poza systemem
kwalifikacji) jest wysoki poziom sportowy zawodnika.

X.

XXV Międzynarodowy Festiwal Szachowy – komunikat organizacyjny, preliminarz i stan
przygotowań.
Maciej Cybulski przedstawił projekt Komunikatu Organizacyjnego.
Zmieniono nazwę „Turnieju dla Dzieci i Amatorów – OPEN B” (nowa nazwa: „OPEN B”),
nastąpiła korekta roczników juniorów, skorygowano termin opłaty wpisowego.
W preliminarzu obniżono kwotę wpisowego w OPEN A (dla juniorów z 100 zł do 90 zł, dla
pozostałych uczestników z 140 zł do 130 zł).
Ponadto omówiono w zakresie Festiwalu:
1. Termin: 20-26.08.2017r., wstępny termin uległ zmianie ze względu na kolidowanie z
silnym turniejem organizowanym w Suwałkach.
2. Planuje się, aby sędzią głównym turnieju był sędzia zagraniczny, np. z Rosji.
Jest to zgodne ze strategią popieraną przez Kolegium Sędziów WZSzach, która polega
na zapraszaniu sędziów z innych regionów i z zagranicy do sędziowania turniejów w
Wielkopolsce.
Przy zapraszaniu sędziów powinna obowiązywać zasada wzajemnego zaproszenia
sędziego z Wielkopolski na turniej zewnętrzny.
3. W przypadku otrzymania odpowiedniego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i
Turystyki, OPEN B zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE i zostanie
powiększony w zakresie nagród oraz w miarę możliwości zostanie zorganizowane
stoisko z szachowymi książkami, sprzętem itp.;
4. Turniej tradycyjnie zostanie rozegrany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
gdzie rezerwacja sal została potwierdzona przez uczelnię;
5. Komunikat Mistrzostw Wielkopolski w szachach błyskawicznych zostanie
opublikowany podczas Festiwalu.
Skorygowany komunikat organizacyjny i preliminarz Festiwalu został przyjęty
jednogłośnie (głosowało 5 osób).
Konkursy ofert – przygotowanie (Przewodniczący Komisji Ofertowej)
Paweł Dudziński przedstawił rekomendacje dotyczące konkursów ofert na 2018r.:
a) wyłączyć z konkursu ofert III i IV ligę, gdyż nie zgłoszono ważnych ofert;
można wówczas dobrać odpowiednie terminy, wg uznania Zarządu WZSzach;
b) wyłączyć z konkursu ofert Mistrzostwa Wielkopolski do lat 7, gdyż w poprzednich
latach nie był on organizowany oraz z reguły jest deficytowy i trudny do organizacji;
w br. na ww. konkurs wpłynęła 1 oferta z zaznaczeniem, iż organizator nie do końca
jest skłonny zorganizować zawody;
c) ogłosić konkurs na 2018r. we wcześniejszym terminie, np. do końca września br.;
d) doprecyzować regulamin konkursu ofert, aby dać mniejsze pole manewru
zwycięzcom konkursu, gdyż doświadczenia tego roku pokazują, iż organizatorzy
wykorzystują swoją pozycję, by wymusić na Związku korzystne dla siebie zmiany w
porozumieniu;
e) doprecyzować regulaminy poszczególnych turniejów ze względu na wątpliwości przy
ich interpretacji.
Andrzej Ciesiński zaproponował przyjąć te rekomendacje:
a) Ustalić mniejszą liczbę turniejów podlegających postępowaniu konkursowemu.
b) Przewodniczący Komisji Konkursowej niech przedstawi proponowane zmiany w
Regulaminie Konkursów Ofert na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
c) Po zatwierdzeniu przez Zarząd Przewodniczący Komisji Konkursowej niech ogłosi
Konkurs na 2018r. przed wakacjami.

Paweł Dudziński przyjął proponowane rozwiązanie.
Zarząd postanowił, że w następnym postępowaniu konkursowym na 2018r. znajdą się
następujące imprezy:
a)
b)
c)
d)

Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w szachach klasycznych,
Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w szachach szybkich,
Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w szachach błyskawicznych,
Mistrzostwa Wielkopolski Seniorów w szachach szybkich.

Głosowało 5 osób (4 – za, 1 – wstrzymała się).
W kwestii proponowanych zmian regulaminów sportowych Andrzej Ciesiński
przypomniał, że pod koniec roku będą rozpatrywane regulaminy na 2018r. i wtedy należy
zaproponować sugerowane zmiany.
Paweł Dudziński przekazał informację, iż organizator Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w
szachach szybkich sugeruje rozliczenie ww. imprezy przez WZSzach, na co Milena
Magnucka wyraziła zgodę.
XI.

Konkursy ofert – wychodzące
1. Informacja o złożonych wnioskach (Skarbnik, Wiceprezes ds. Organizacyjnych)
2. Informacja o przyznanych dotacjach (Skarbnik)
3. Planowane wnioski o dotacje na 2018r. (Prezes)
Milena Magnucka przekazała informację o złożonych ofertach i wynikach konkursu w
Urzędzie Miasta Poznania (UM) i Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego (UMWW):
a) do UM złożono wniosek na organizację Festiwalu na kwotę ok. 7.000 zł. Urząd
przyznał kwotę 3.000 zł;
b) do UMWW złożono wnioski na organizację Festiwalu i Mistrzostw Wielopolski
Juniorów na kwoty odpowiednio 5.500 zł i 4.900 zł. Urząd przyznał wnioskowane
kwoty.
Andrzej Ciesiński poinformował, iż złożono ofertę na organizację Festiwalu do
Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę ok. 40.000 zł. Konkurs nie został jeszcze
rozstrzygnięty.
Andrzej Ciesiński przypomniał, aby złożyć większą liczbę wniosków o dofinansowanie na
organizację imprez w 2018r.

XII.

XIII.

Dofinansowanie wyjazdów na Mistrzostwa Polski Juniorów
Z uwagi na brak czasu i brak materiałów punkt dotyczący dofinansowania wyjazdów na
Mistrzostwa Polski Juniorów zostanie omówiony na następnym zebraniu.
Wojewódzka Kadra Juniorów i Młodzików
1. Zmiany w składzie kadry po Mistrzostwach Polski
2. Informacja o dofinansowaniach
3. Deklaracje członków Kadry
Z uwagi na wątpliwości, czy można dokonać zmian w Wojewódzkiej Kadrze Juniorów i
Młodzików na 2017r., punkt ten został odłożony na następne zebranie.

XIV.

XV.

XVI.
XVII.
XVIII.

Akademia – koncepcja
Andrzej Ciesiński przedstawił najważniejsze uzgodnienia dotyczące założeń przyszłej
Akademii Szachowej WZSzach:
1. Akademia ma być skierowana do wąskiej grupy uczestników, którzy prezentują
wysoki poziom gry w swojej grupie wiekowej.
2. Akademia ma być inwestycją w najlepszych zawodników z klubów Wielkopolski.
3. System szkolenia ma być ukierunkowany na zdobywanie medali na Mistrzostwach
Polski Juniorów.
4. Powołanie trenera koordynatora.
5. Powołanie kolegium trenerów do wyboru zawodników i monitorowania ich
postępów.
Program i plan działania WZSzach’2017
Zarząd przyjął jednogłośnie zaproponowany wcześniej przez Prezesa plan działania
WZSzach na 2017r. (głosowało 5 osób).
Wolne głosy i wnioski.
Brak
Pozostałe
Brak
Czynności końcowe
1. Ustalenie wstępnego terminu następnego zebrania Zarządu
Wstępny termin następnego zebrania Zarządu ustalono na maj br. po zakończeniu
WZD WZSzach.
2. Zakończenie zebrania
Andrzej Ciesiński podziękował wszystkim za udział i zakończył zebranie.
Protokolanci
Paweł Staniszewski
Milena Magnucka

