Protokół z zebrania Zarządu WZSzach
Poznań ul.Starołęcka 36
21.12.2019, 10:00

I.

Czynności wstępne
1. Powitanie
Szymon Pieczewski przywitał wszystkich uczestników zebrania.
2. Obecni na zebraniu:
Prezes Szymon Pieczewski, Maciej Cybulski, Paweł Staniszewski, Łukasz Magdziak ,
Dorota Sikorska, Szymon Banach
oraz Feliks Nowaczyk Przewodniczący KKiE
Nieobecni:
Łukasz Dębowiak, Mirosław Sobczak , Joanna Kupsik, Tadeusz Agaciński
3. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał
Wszystkie uchwały oraz podjęte decyzje mają moc prawną.
Uzasadnienie: 6 na 10 członków Zarządu obecnych.

II.

Zatwierdzenie porządku obrad
Prezes przedstawił program zebrania. Nikt z obecnych nie miał uwag.
Został zatwierdzony jednogłośnie (6 głosowało osób ).

III.

Informacja o wynikach głosowań elektronicznych (Prezes)
Łącznie odbyło się: 4 głosowania elektroniczne – wszystkie przyjęto większością głosów.
Został zatwierdzony jednogłośnie (6 głosowało osób ).

IV.

Informacje członków Zarządu
1. Informacja Skarbnik. Materiały zostały przesłane członkom Zarządu przed zebraniem.
a/Stan środków finansowych sprawy przełożone na kolejne zebranie ze względu na
nieobecność skarbnika Tadeusza Agacińskiego. Zarząd zobowiązał skarbnika do
przesłania elektronicznej informacji
b/Zmiany w KOF na 2020 omówił Maciej Cybulski. Materiały zostały przesłane członkom
Zarządu przed zebraniem. KOF WZSZACH został oparty na podstawie KOF PZSZACH.
Zmianie uległy stawki za wpisowe w tym np. dla III WLS wpisowe wynosi 250,-.
KOF na 2020 rok został zatwierdzony jednogłośnie (6 głosowało osób ).

V.

Preliminarz WZSZACH 2020 –sprawę omówił Maciej Cybulski
Ze względu, że nie ma na zebraniu skarbnika wiceprezes ds. organizacyjnych
zaproponowałaby do końca stycznia skarbnik przygotował wstępny preliminarz kosztów i
wydatków na 2020 rok. Kilku członków Zarządu przesłało preliminarz kosztów i
wydatków na działalność swoich pionów: Koordynator EpSwS, sekretarz i pion
młodzieżowy. Oddzielny preliminarz przedstawiło Kolegium Sędziów.
Za przyjęciem wniosku głosowało 6 osób.

VI.

Stan przygotowań do lig juniorskich omówił wiceprezes Łukasz Magdziak. Do wszystkich
lig juniorskich mamy zgłoszonych w grupach: A 10 drużyn, B 20 –stan na 21.12.2019
Sprawy wyróżnień i dyscypliny przedstawiła Dorota Sikorska Przewodnicząca Komisji. Do
komisji wpłynęła skarga sędziego J.Adamczewskiego IV Liga grupa B na Piotra Z. za
korzystanie z niedozwolonego sprzętu elektronicznego w czasie rozgrywania partii. Pani
D.Sikorska wnioskuje o powołanie Zespołu Orzekającego celem zapoznania się sprawą i
podjęcia decyzji w w/w sprawie. Do zespołu powołano: Szymon Pieczewski, Łukasz
Magdziak, Paweł Staniszewski oraz Dorota Sikorska.
Za przyjęciem wniosku głosowało 6 osób.

VII.

Wybór nowego Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Ewidencji.
1.Szymon Pieczewski podziękował Panu Feliksowi Nowaczykowi za wieloletnią
współpracę. Prezes zaproponował, że funkcję Przewodniczącego KKiE obejmie
Krzysztof Szadkowski a pełnomocnikiem Zarządu ds. licencji będzie pełnił Marcin
Orzechowski.
Za przyjęciem wniosku głosowało 6 osób.
2.Pan Robert Majdecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji pełnomocnika strefy
wschodniej. Prezes Szymon Pieczewski złożył wniosek aby Pan Łukasz Michno został
pełnomocnikiem Strefy Wschodniej.
Za przyjęciem wniosku głosowało 6 osób.

VIII.

Wolne głosy i wnioski.
1.Maciej Cybulski sprawdzi do końca tego roku ogłoszenia konkursowe na 2020 rok.
2.Maciej Cybulski przedstawił sprawę rozegrania turnieju szachowego z okazji
istnienia 50-lecia klubu LKS Piast Śrem. Zarząd zaproponował wsparcie finansowe:
puchary i medale plus nagrody w poszczególnych grupach wiekowych. Wpisowe
przyjmuje WZSZACH. Sprawy sędziowskie zostaną omówione w terminie
późniejszym. Sprawą zajmie się Maciej Cybulski, który przedstawi zarządowi
informacje na kolejnym zebraniu.

3.Zarząd zatwierdził sprawozdanie z ostatniego zebrania, które zostało rozesłane do
wszystkich członków.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 6 osób.

4.Prezes omówił sprawę turniejów Grand Prix . Zaproponowano ufundowanie
pucharów, wsparcie finansowe na około 3000,- nagrody finansowe, patronat
honorowych. Szczegóły zostaną przesłanie w wersji elektronicznej przez Szymona
Pieczewskiego do wszystkich członków zarządu. Terminy turnieju zostaną ustalone
później. Zarząd sprawę organizacji imprezy turniejów przegłosuje elektronicznie po
otrzymaniu informacji od Szymona Pieczewskiego.
5.Prezes zaproponował aby zmianę przewodniczącego KKiE oraz pełnomocnika ds.
licencji opublikować w jak najszybszym terminie. Sprawę powierzono Szymonowi
Banachowi – osobie odpowiedzialnej za obsługę strony internetowej WZSZACH .
6.Zarząd ustosunkował się do pisma –listu otwartego od pana Janusza Wody
dotyczącego regulaminu rozgrywek drużynowych.
Zarząd w bieżących rozgrywkach nie może zmienić Regulaminu. Uwagi poruszane w
piśmie będą jednak brane pod uwagę przy opracowywaniu zmian na kolejną edycję
rozgrywek. Zarząd zobowiązał prezesa do udziela pisemnej odpowiedzi.
7.Od godziny 11.30 w zebraniu uczestniczył skarbnik Tadeusz Agaciński. Omówił
sprawę niepłacenia składek przez kilka klubów – lista ma być opublikowana na
stronie internetowej. Sprawa zostanie załatwiona przez Dorotę Sikorską i
przedstawiona na kolejnym zebraniu.
8.Na zakończenie zabrania Prezes złożył życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne.
IX.

Czynności końcowe
1.
Ustalenie wstępnego terminu następnego zebrania Zarządu na marzec 2020
2.
Zakończenie zebrania

