Protokół z zebrania Zarządu WZSzach
24.09.2016, godz. 11:00
Gmach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - Instytut Kultury Europejskiej
Gniezno, ul. Kostrzewskiego 5-7
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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
Wiceprezes ds. Sportowych: Krzysztof Rozumek
Wiceprezes ds. Młodzieży i Szkolenia: Joanna Kupsik
Skarbnik: Milena Magnucka
Przewodniczący Komisji Młodzieżowej: Damian Bartkowiak
Przewodniczący Komisji Wyróżnień i Dyscypliny: Dorota Sikorska
b) Członkowie Komisji Rewizyjnej
Emil Wiśniewski
c) Zaproszeni goście:
Paweł Dudziński
Mirosław Sobczak
Wszystkie uchwały oraz podjęte decyzje mają moc prawną.
Zatwierdzenie porządku obrad
Krzysztof Rozumek zaproponował przeniesienie punktu XV przed punkt VII z powodu
konieczności wcześniejszego opuszczenia zebrania.
Program zebrania został zatwierdzony jednogłośnie (głosowało 7 osób).
Omówienie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu – prenumerata MAT’a
Milena Magnucka wyjaśniła, że w poprzednim protokole jest błędna informacja na temat
działania Skarbnika w sprawie MAT-a, w którym napisano, że nic nie zrobiono w tej
kwestii. Skarbnik był zobowiązany tylko do sprawdzenia ceny prenumeraty i to zostało
zrobione.
MAT został już zaprenumerowany.
Przyjęto, żeby nie zmieniać zatwierdzonego protokołu a wyjaśnienia umieścić w
protokole z obecnego zebrania.
Informacja o wynikach głosowań elektronicznych.
Andrzej Ciesiński przedstawił wyniki głosowań elektronicznych.
Odbyło się 5 głosowań, wszystkie propozycje przyjęto.
Zarząd zatwierdził wyniki głosowań elektronicznych jednogłośnie (głosowało 7 osób).
Zmiany w składzie Zarządu
Andrzej Ciesiński zaproponował przyjęcie do Zarządu WZSzach dwóch członków: Pawła
Dudzińskiego oraz Mirosława Sobczaka.
Kandydatura Pawła Dudzińskiego została przyjęta jednogłośnie (głosowało 7 osób).
Kandydatura Mirosława Sobczaka została przyjęta (za - 7 osób, wstrzymało się od głosu1).
Andrzej Ciesiński przywitał nowych członów Zarządu.

VI.

Andrzej Ciesiński poinformował, że wpłynęła oficjalna rezygnacja Adama Wojcieszaka z
członkostwa w Zarządzie. Rezygnacja została przyjęta (za - 8 osób, wstrzymało się od
głosu - 1).
Andrzej Ciesiński zaproponował aby Mirosław Sobczak został nowym pełnienia funkcji
Przewodniczącym Komisji Sportowej.
Zarząd zaakceptował tę propozycję przez aklamację.
Informacje członków Zarządu
1. Informacja Skarbnika
a) Informacja o prenumeracie MAT’a
b) Zaległości klubów i wysłane monity
c) Stan rozliczeń z PZSzach
d) Rozliczenia dotacji
e) Informacja o zasadach rozliczeń WZSzach z WSS
f) Informacja o rozliczeniu klubów z WSS z MWJ
g) Rozliczenie dofinansowania kadry
h) Ostateczne rozliczenia lig, turniejów WZSzach i OOM, kursu dla nauczycieli
i) Przychody i rozchody oraz stan finansów
j) Plan przychodów i wydatków
Milena Magnucka szczegółowo omówiła poszczególne punkty.
Poinformowała, że dotarł już pierwszy zamówiony egzemplarz MAT’a.
Zostały wysłane monity do klubów: Kiliński OSiR Trzemeszno, MKS przy MDK
Trzcianka, ASSz "Lipno" Stęszew, które zalegają z opłatami. Zostały przekazane
informacje o rozliczeniu z PZSzach. Nierozliczony z dotacji został jeszcze Festiwal
Szachowy. Andrzej Ciesiński zobowiązał do rozliczenia tego turnieju do końca
września. Została przedstawiona informacja na temat zasad rozliczeń punktów z
WSS. Kluby mogą rozliczać się bezpośrednio z WSS, bądź w razie kłopotów z
wypełnieniem dokumentów za pośrednictwem WZSzach. WZSzach otrzymał z WSS
dzięki zdobytym punktom w rywalizacji sportowej kwotę 4500zł na dla klubów.
Wyjaśniona została sprawa Wieniawy Leszno odnośnie punktów z WSS z MWJ. Z
powodu braku faktury z Mistrzostw Polski w Szachach Błyskawicznych i Szybkich nie
było możliwe rozliczenie dofinansowania kadry z tego turnieju.
III Liga Juniorów przyniosła stratę. Andrzej Ciesiński zasugerował by przed
opublikowaniem regulaminu turnieju uwzględnić planowane koszty, aby sytuacja w
której te rozgrywki przynoszą stratę się nie powtórzyła.
IV Liga Seniorów nie została w pełni rozliczona z powodu niedostarczenia faktur.
Krzysztof Rozumek poinformował, że brak faktur wynika z powodu braku zakupu
wyróżnień, które planowane jest dopiero przed zebraniem kapitanów. Andrzej
Ciesiński wyraził swoją dezaprobatę z powodu braku rozliczeń z MWJ, które
skończyły się 3 miesiące wcześniej. W przypadku kursu dla nauczycieli nie jest on
jeszcze w pełni rozliczony z uwagi na krótki okres od zakończenia. Jednak szacowany
dochód wyniesie ok. 6000zł. Maciej Cybulski skomentował rozliczenie Festiwalu.
Poinformował, że dokonał zakupu sprzętu w kwocie 550zł oraz podkładek z logo
WZSzach za ok. 800zł. Andrzej Ciesiński poprosił aby ściśle trzymać się preliminarza.
Andrzej Ciesiński przypomniał, że każda impreza powinna się bilansować chyba, że w
planie założymy stratę. W tym roku planowaną stratę przyniósł Festiwal, natomiast III
Liga Juniorów wygenerowała nieplanowane koszty. Największy przychód pochodzi z

opłat składek przez kluby. Bilans w tym roku wynosi ok. 30 000 zł, jednak powinien
zostać jeszcze skorygowany w powodu lig, które odbywają się na przełomie roku.
Andrzej Ciesiński przypomniał, że stan początkowy konta w roku 2016 wynosił 16 000
zł. Przychody wyniosły ok. 18 000 zł.
Andrzej Ciesiński przypomniał, że plan finansowy na rok 2016 powinien być przyjęty
na jego początku i nie powinien być zmieniany w ciągu roku. Maciej Cybulski
podkreślił, że nie został ujęty w planie punkt dotyczący Gali.
Zarząd zatwierdził plan finansowy jednogłośnie (głosowało 9 osób).
Ze względu na konieczność wcześniejszego opuszczenia zebrania przez Krzysztofa
Rozumka przypomniał aby w tym momencie został omówiony punkt dotyczący
regulaminu rozgrywek drużynowych.
Omówiono punkt VII porządku obrad.
Krzysztof Rozumek opuścił zebranie i zaczęto ponownie omawiać punkt VI.
2. Informacja Przewodniczącego Komisji Wyróżnień i Dyscypliny
a) Status klubu UKS Hetman Żydowo
b) O wręczeniu przyznanych odznak i wnioskach do PZSzach
c) Wykaz członków honorowych WZSzach
d) Wykaz posiadanych przez członków WZSzach odznak PZSzach
Dorota Sikorska omówiła poszczególne punkty.
Poinformowała, że klub UKS Hetman Żydowo został wykreślony z Centralnego
Rejestru, co Milena Magnucka potwierdziła.
Dorota Sikorska przedstawiła wniosek, który wpłynął do Komisji Wyróżnień i
Dyscypliny o nadanie Brązowej honorowej odznaki PZSzach Andrzejowi
Ciesińskiemu. Komisja rozpatrzyła wniosek pozytywnie. Zarząd zapoznał się z
wnioskiem, po czym odbyło się głosowanie. Andrzej Ciesiński poprosił o tajne
głosowanie. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:
Za - 7 osób, wstrzymało się od głosu - 1.
Dorota Sikorska poinformowała, że planuje wręczenie przyznanych odznak przy
okazji Gali. W tym roku zostały przyznane 3 odznaki brązowe, 1 złota. Sprawę
srebrnych odznak zobowiązała się wyjaśnić, gdyż nie otrzymała jeszcze informacji
z PZSzach odnośnie wysłanych wniosków o nadanie srebrnych odznak.
Zobowiązała się również do poinformowania o dacie wręczenia odznaczeń
osobom wyróżnionym.
Dorota Sikorska przedstawiła wykaz odznak oraz honorowych członków oraz
podkreśliła, że było to możliwe dzięki materiałom, które otrzymała od Pana
Janusza Wody. Zaznaczyła, że był duży problem ze stworzeniem zestawienia
odznak brązowych, gdyż wcześniej nie były spisywane takie informacje przez
Komisję Wyróżnień i Dyscypliny. Problem pojawił się również z ustaleniem dat
przyznania odznak w latach 2014-2015 z powodu głosowań elektronicznych. Nie
wyjaśniona została sprawa srebrnej odznaki Krzysztofa Rozumka. Maciej Cybulski
poinformował, że zajmie się wyjaśnieniem tej kwestii.
Odbyło się głosowanie dotyczące publikacji na stronie WZSzach aktualnego stanu
wykazu odznak i honorowych członków PZSzach. Za - 7 osób, wstrzymało się od
głosu - 1.
3. Informacja Wiceprezesa ds. Młodzieży i Szkolenia
a) Informacja o zasadach rozliczeń klubów z WSS

b) Ocena startów dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym
Joanna Kupsik omówiła punkty.
Informacje o rozliczeniach klubów z WSS wcześniej przedstawiła Milena
Magnucka. Joanna Kupsik omówiła starty młodzieży i dzieci w turniejach
wakacyjnych. Klub Wieniawa Leszno startował w I Lidze Juniorów, natomiast dwa
kluby z Wielkopolski zajęły wysokie miejsca w II Lidze Juniorów: LKS "Chrobry"
Gniezno – 3 miejsce oraz KTS Kalisz – 4 miejsce. W Mistrzostwach Polski Juniorów
w szachach szybkich nikt nie wywalczył dla Wielkopolski medalu. W grupie
dziewcząt do lat 18 województwo nie miało żadnej reprezentantki. Joanna Kupsik
wystąpienie juniorów oceniła jako dobre, ponieważ większość zawodników
zyskała na rankingu ELO. W Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach
błyskawicznych Wielkopolanie wywalczyli 3 medale. Joanna Kupsik podkreśliła,
że w grupie dziewcząt tak samo jak we wcześniej wspomnianym turnieju nie
wystąpiła żadna reprezentantka Wielkopolski.
4. Informacja Wiceprezesa ds. Sportowych
a) Status klubu UKS Ziemowit Złotów
b) Stan zakończenia lig sezonu 2015-2016
c) Stan przygotowań do lig w sezonie 2016-2017
Z powodu wcześniejszego opuszczenia zebrania przez Krzysztofa Rozumka
Andrzej Ciesiński wnioskował o przeniesienie tych punktów na kolejne zebranie
Zarządu.
5. Informacja Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej
a) "Wakacje z szachami" – podsumowanie
Damian Bartkowiak omówił szczegółowo punkt. Poinformował, że zgłoszonych
zostało 10 dzieci, z czego udział w wyjeździe wzięło 9. Wakacje były udane, gdyż
część uczestników z Wielkopolski podwyższyła swoje kategorie szachowe.
Damian Bartkowiak zaproponował by możliwość wyjazdu na taką imprezę była
nagrodą za uzyskanie wysokiego miejsca w turniejach typu Mistrzostwa Polski i
Wielkopolski. Andrzej Ciesiński poprosił o konkretną propozycję tych zasad do
końca roku.
6. Informacja Prezesa
a) Zbiorcze porównanie liczby uczestników MWJ na wszystkich poziomach w latach
2012-2016
b) Stopniowanie odznak PZSzach
Andrzej Ciesiński szczegółowo omówił każdy punkt.
Przedstawił zestawienie porównawcze świadczące o zasadności przywrócenia
awansów z MWJ. Wniosek o rezygnację z Półfinałów MWJ uznał za
bezpodstawny z powodu stabilnej ilości uczestników biorących udział w tym
turnieju mieszczącej się w granicy 450-500 zawodników w każdym roku. W tym
roku przełamana została tendencja malejącej frekwencji. Andrzej Ciesiński
poinformował, że propozycja likwidacji Półfinałów była uzasadniana również
faktem, że wszyscy zawodnicy, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do MWJ
mogli wziąć w nich udział. Zgodnie z ustaleniami Komisja Młodzieżowa do końca
roku ma opracować zasady dopuszczania do MWJ. Andrzej Ciesiński przypomniał,
że przyznanie wyższej odznaki wymaga posiadania niższej i że musi upłynąć okres
przynajmniej 3 lat od przyznania poszczególnych odznak. Datą przyznania
brązowej odznaki jest zebranie Zarządu, na którym zapada decyzja, natomiast
srebrnej i złotej - data uchwały Zarządu PZSzach.

VII.

Regulamin rozgrywek drużynowych
Krzysztof Rozumek przedstawił i omówił punkty, które wymagają komentarza lub
doprecyzowania w projekcie na rok 2016/2017. Andrzej Ciesiński omówił zgłoszone
uwagi przez członków Zarządu i przewodniczącego Kolegium Sędziów WZSzach Magdalenę Judek.
Maciej Cybulski poprosił o doprecyzowanie informacji o drużynach utrzymujących się w
rozgrywkach III Ligi Seniorów, gdyż z proponowanego zapisu nie wynika jednoznaczne
jakie to drużyny. Doprecyzowano zapis.
W koncepcji regulaminu pojawiło się określenie sędziego meczowego. Andrzej Ciesiński
wyjaśnił, że organizator zjazdów musi zapewnić sędziego, który nie jest jednak
wymieniany w sprawozdaniu (jest to sędzia pomocniczy). Może to być osoba
rozgrywająca partię, jednak jej kompetencje sędziowskie potwierdzone muszą być
posiadaniem klasy sędziowskiej i opłaconą składką roczną. Taki sędzia meczowy musi być
obecny podczas meczu do zakończenia ostatniej partii.
Andrzej Ciesiński poprosił o wyjaśnienie punktu informującego o zakazie proponowania i
przyjmowania remisu przed wykonaniem 30 posunięć w związku z zastrzeżeniami
Przewodniczącego Kolegium Sędziów. Zarząd nie wypracował jednolitego stanowiska w
tej sprawie, dlatego Krzysztof Rozumek zaproponował głosowanie, które określi czy taki
zapis należy umieścić w regulaminie czy nie.
Wyniki głosowania na temat pozostawienia punktu o zakazie proponowania remisu przed
wykonaniem 30. posunięcia przedstawiają się następująco: za - 1 osoba, przeciw - 5
wstrzymało się od głosu - 3.
W związku z takimi wynikami głosowania zdecydowano o wykreśleniu tego punktu z
regulaminu. Andrzej Ciesiński poprosił o omówienie punktu dotyczącego składu drużyny.
Przyjęto, że w przypadku wystawienia dużej ilości osób rezerwowych przez drużynę
opłata klasyfikacyjno-rankingowa musi wpłynąć za wszystkie osoby zgłoszone na
szachownicy rezerwowej. Na prośbę Magdaleny Judek Andrzej Ciesiński zaproponował
skrócenie czasu spóźnienia na partię do dopuszczalnych 30 minut. Została omówiona
wysokość kary za oddanie meczu, bądź partii walkowerem. Wysokość opłaty wynika z
KOF’u. Za zbyt późno zgłoszony walkower drużynowy dana drużyna jest zobowiązana do
uiszczenia opłaty. Zgłoszenie dotyczące walkowera można wysłać do drużyn, z którymi
rozgrywany jest mecz oraz do Wiceprezesa ds. Sportowych nie później niż do godziny 21
dnia poprzedniego. W przypadku większej ilości walkowerów niż 3 indywidualne,
pomimo zgłoszenia wcześniej, na wniosek Komisji Wyróżnień i Dyscypliny drużyna może
zostać ukarana. Nie wszyscy członkowie Zarządu zgodzili się z zapisem w regulaminie
dotyczącym ilości egzemplarzy protokołu meczowego, których liczba była określona jako
3. Krzysztof Rozumek zaproponował głosowanie w związku z tym punktem. Za
wykreśleniem tego punktu z regulaminu było 5 osób, przeciw - 2, wstrzymało się od głosu
- 2. Ilość egzemplarzy protokołu została usunięta z Regulaminu, jednak została dopisana
informacja o wydaniu protokołu na prośbę kapitana drużyny. Andrzej Ciesiński
zobowiązał Krzysztofa Rozumka do umieszczenia w Komunikatach Organizacyjnych
informacji wymaganych regulaminem. Maciej Cybulski zaproponował, by to kapitanowie
drużyn byli odpowiedzialni za wprowadzenie partii z meczu swojej drużyny, a nie

gospodarz zjazdu. Po wprowadzonych poprawkach odbyło się głosowanie dotyczące
zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Drużynowych. Przyjęto go jednogłośnie (głosowało
9 osób).
Paweł Dudziński zauważył, że pewnych powiatów województwa Wielkopolskiego nie
zamieszczono w Regulaminie. W związku z czym ustalono, że po weryfikacji uzupełnienie
powiatów w strefach zostanie przegłosowane elektroniczne.
Dalsze punkty były rozpatrywane bez Krzysztofa Rozumka, który opuścił zebranie.
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Strona internetowa WZSzach
Andrzej Ciesiński poinformował, że odbyło się szkolenie odnośnie publikowania
informacji na stronie WZSzach dla zainteresowanych osób. Tylko osoby przeszkolone i
stosujące instrukcje mogą publikować informacje. W szkoleniu uczestniczyły tylko 3
osoby. Osoby, które nie będą potrafiły opublikować materiałów muszą korzystać z
instrukcji dostępnych na stronie i publikować zgodnie z przyjętymi zasadami.
Andrzej Ciesiński poinformował, że od 25.09.2016 r. nowi członkowie Zarządu w
korespondencji związanej z pełnioną funkcją muszą używać nowych adresów mailowych,
które im zostały założone.
Program „Szachy w Szkole”
1. Kurs dla nauczycieli – podsumowanie
2. Wykaz szkół z Wielkopolski biorących udział w programie
Andrzej Ciesiński zastąpił nieobecnego koordynatora programu - Pawła
Staniszewskiego. Poinformował, że kurs się odbył a jego ocena była bardzo
pozytywna. Członkowie Zarządu otrzymali ankiety z imprez. Ocenę można było
wywnioskować dzięki ankietom, którą wypełnili kursanci. Z informacji od
koordynatora projektu wynika, że na kolejne szkolenie wyraziło chęć udziału już
wstępnie 40 nauczycieli. PZSzach z powodu wejścia programu do szkół zawiesił już w
tym roku organizację kursów. Andrzej Ciesiński zaprezentował wykaz szkół z
wielkopolski biorących udział w projekcie „Szachy w Szkole”.
Zakres obowiązków Pełnomocników
Andrzej Ciesiński przedstawił zakres obowiązków pełnomocników dotyczący organizacji
Półfinałów MWJ. Zarząd przyjął jednogłośnie zaproponowany zakres (głosowało 8 osób).
Turnieje
1. Mistrzostwa Międzywojewódzkie Juniorów i Młodzików - informacja
Joanna Kupsik poinformowała, że do MMJ nie było żadnych zastrzeżeń. Podczas
MMM były skargi ze względu na brak miejsca na zapis, problem ten jednak został
rozwiązany po I partii. Jednak rodzice informowali jeszcze, że w sali jest duszno.
Andrzej Ciesiński stwierdził, na podstawie oceny ankiet, że impreza była bardzo
udana.
Do MMJ były skargi na niewystarczającą powierzchnię. Imprezy towarzyszące,
których było wiele były zdecydowanie na plus. Bardzo chwalone było zakończenie.
2. Festiwal - podsumowanie
Maciej Cybulski uznał, na podstawie oceny ankiet, że turniej był bardzo udany.
Podkreślił, że z roku na rok jest coraz więcej zawodników oraz, że to już IV edycja
odbywająca się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu mimo zmiany władzy w
uczelni, która nadal jest przyjazna szachom. Mistrzostwa Wielkopolski w szachach
błyskawicznych odbywające się po ostatniej rundzie festiwalu, a przed zakończeniem,
przyniosła dochód ze względu na bardzo dużą frekwencję co pozwoliło utrzymać
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dofinansowanie z WZSzach na poziomie zbliżonym do zakładanego w preliminarzu.
Andrzej Ciesiński zauważył, że wręczenie nagród na zakończeniu Festiwalu wymknęło
się spod kontroli, za co odpowiedzialni są członkowie Zarządu WZSzach.
3. Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów i Seniorów w szachach szybkich
Szczegóły na temat tej imprezy zostaną określone po doprecyzowaniu Gali i WZD.
4. Mistrzostwa Europy Juniorów
Andrzej Ciesiński poinformował, że rodzice kilku zawodników próbowali wziąć udział
w Mistrzostwach Europy Juniorów z pominięciem regulaminów i przedstawiając
PZSzach’owi „imienne dzikie karty” od organizatorów. PZSzach zablokował jednak tę
możliwość. Niestety na czterech zawodników trzech było z Wielkopolski co znowu w
złym świetle stawia WZSzach na forum PZSzach.
Przygotowania do Walnego Zebrania Delegatów WZSzach/PZSzach
WZD zostało ustalone na dzień 26.11.2016 r. (sobota) w godzinach porannych. Andrzej
Ciesiński przypomniał, że 30 dni wcześniej musi otrzymać sprawozdania pionów
merytorycznych i skarbnika aby móc je przygotować na WZD. Została przedstawiona
propozycja przez Macieja Cybulskiego i Joannę Kupsik by po WZD zorganizować Galę, a w
następnym dniu Mistrzostwa Wielkopolski w Szachach Szybkich.
Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach – stan realizacji postanowień
Zarządu
Milena Magnucka poinformowała, że zostały założone segregatory oraz zeszyt
wypożyczeń/zwrotu sprzętu. Problem był z 2 walizkami, które są zamknięte kodem, a
zawartość jest nieznana. Reszta dokumentów została przejrzana, a niepotrzebne
usunięte.
Majątek WZSzach – stan realizacji postanowień Zarządu
Milena Magnucka przedstawiła protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji określający
majątek WZSzach. Andrzej Ciesiński przypomniał, że WZD odrzuciło wniosek by sprzęt
brakujący spisać na straty z uwagi na brak wykazu sprzętu. Wykaz strat wynikający z
protokołu został przedstawiony przez Andrzeja Ciesińskiego. Zaprezentowany został
również wykaz ujawnionych uszkodzeń. Andrzej Ciesiński zlecił, zgodnie z wnioskami
Komisji Inwentaryzacyjnej, natychmiastową naprawę. Przyjęto żeby to co jest niesprawne
i jest sens naprawiać, to naprawić, a resztę komisyjnie skasować. Głosowanie odnośnie
przyjęcia protokołu było jednogłośne (głosowało 8 osób).
Andrzej Ciesiński zaproponował aby zegary należące do WZSzach zostały oznakowane
naklejkami, które trzeba zamówić. Zwrócił on również uwagę na wniosek Macieja
Cybulskiego z początku roku dotyczący zakupu sprzętu. Milena Magnucka zauważyła, że
na nowy sprzęt trzeba znaleźć miejsce. Andrzej Ciesiński przedstawił plan zakupów i
zaproponował przyjęcie planu a zakupy będzie on koordynował tak aby sukcesywnie w
ciągu kilku miesięcy zrealizować zakładany plan. Zwrócił też uwagę, że zakupy będą
dokonywane pod warunkiem prawidłowego przechowywania i wydawania sprzętu bo
sytuacja z dużymi stratami nie może się powtórzyć. Z uwagi na liczne sygnały poprosił aby
w sytuacji kiedy sędzia turnieju zauważy wadę zegara należącego do WZSzach to musi
oddać zegar z informacją o zdarzeniu. Niektórzy członkowie Zarządu zaproponowali
zwiększenie planowanych kompletów transmisyjnych do 12. Zaproponowany zwiększony
plan zakupów został przyjęty jednogłośnie (głosowało 8 osób).
W trakcie omawiania tego punktu zebranie opuścił na jakiś czas Paweł Dudziński.
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W trakcie omawiania tego punktu zebranie opuścił na jakiś czas Mirosław Sobczak.
Regulamin komisji został zatwierdzony jednogłośnie (głosowało 7 osób).
2. Regulamin Komisji Wyróżnień i Dyscypliny
Regulamin komisji został zatwierdzony jednogłośnie (głosowało 8 osób).
Konkursy ofert
1. Komisja Konkursowa – powołanie
Andrzej Ciesiński zaproponował powołanie nowej Komisji Konkursowej, w skład
której weszliby następujący członkowie:
Paweł Dudziński- przewodniczący,
Milena Magnucka,
Paweł Staniszewski (kandydatura została uzgodniona przed zebraniem).
Skład komisji został jednogłośnie zatwierdzony (głosowało 8 osób).
2. Konkursy – nowy sezon
Andrzej Ciesiński poprosił o propozycje na jakie turnieje należałoby ogłosić konkurs
na organizację. Członkowie Zarządu zaproponowali następujące imprezy:
a) MWJ w szachach klasycznych,
b) MWJ szachach szybkich,
c) MWJ w szachach błyskawicznych,
d) MWS w szachach szybkich
e) MW do lat 7
f) III WLJ
g) IV WLJ
Zarząd zgodził się na ogłoszenie konkursu ofert przez Komisję Konkursową na 7 wyżej
wymienionych imprez.
Przygotowanie do konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa
Wielkopolskiego i Miasta Poznań – wyznaczenie osób odpowiedzialnych
Milena Magnucka poinformowała, że w przypadku dotacji na organizację turnieju to
lepiej będzie jeżeli organizatorzy/koordynatorzy będą wypełniali wnioski o dotację. Z
Regulaminu Zarządu wynika, że pod tym względem wiceprezesi powinni współpracować
ze skarbnikiem.
Milena Magnucka poinformowała, że w sytuacji, gdy nie ma chętnych do zajęcia się tymi
wnioskami, to może nadal być za nie odpowiedzialna. Andrzej Ciesiński poprosił, aby
trojka wiceprezesów przyjęła do wiadomości wstępną deklarację Mileny Magnuckiej,
która chce z pełnienia tej roli zrezygnować. Dobrze by było gdyby ktoś spokojnie przez
rok wdrożył się w wypełnianie wniosków o dotacje.
Milena Magnucka zaznaczyła, że jeżeli turniej otrzyma dotację to nie można organizować
na tę imprezę konkursu ofert, gdyż WZSzach musi być organizatorem. W tym roku zostały
przyznane dotacje na organizację: MWJ, Festiwalu. Odrębne dofinansowanie z WSS
otrzymał bezpośrednio współorganizator MM.
80-lecie WZSzach – przygotowanie do Gali i omówienie jej preliminarza
Joanna Kupsik oraz Maciej Cybulski omówili przygotowanie do Gali oraz roboczy
preliminarz. Joanna Kupsik i Maciej Cybulski zgodzili się być organizatoramikoordynatorami tej imprezy. Przedstawili propozycję organizacji Gali na w CK Zamek w
Poznaniu, po której odbyłby się bankiet. Na następny dzień możliwe byłoby rozegranie
MWJ i MWS w szachach szybkich w obiekcie Uniwersytetu Ekonomicznego.

Wstępnie harmonogram Gali zawierałby rozpoczęcie, przemowę Prezesa, występy,
wręczenie odznak, podsumowanie oraz zakończenie.
Andrzej Ciesiński zaznaczył, aby pamiętać o zaproszeniu osób, które powinny znaleźć się
na tym wydarzeniu. Zostało ustalone dofinansowanie z WZSzach w kwocie 6.500,-zł.
Andrzej Ciesiński poprosił aby preliminarz został jemu i Skarbnikowi jak najszybciej
przesłany w formie elektronicznej.
Roboczy preliminarz Gali został zatwierdzony jednogłośnie (głosowało 8 osób).
Damian Bartkowiak opuścił zebranie.
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Wolne głosy i wnioski.
Andrzej Ciesiński poinformował, że przy okazji Gali i WZD chciałby rozdać uczestnikom
smycze z logo WZSzach, w związku z czym proponuje zakup smyczy. Z informacji, które
przekazał Maciej Cybulski wynika, że zakup smyczy wyniesie 220zł netto za 100 sztuk,
przy czym propozycja jest zakupu 200 sztuk.
Pozostałe
1. Informacja o przygotowaniach do Konferencji Sędziów
Maciej Cybulski poinformował, że Konferencja odbędzie się 5-6.11.2016r. w
Krakowie. Nastąpi na niej wybór władz do Kolegium Sędziów PZSzach. Mogą na nią
jechać sędziowie, którzy posiadają minimum I klasę sędziowską. Wielkopolskie
Kolegium Sędziów dofinansuje wyjazd sędziów z Wielkopolski. Maciej Cybulski
poprosił do poruszenia środowiska sędziowskiego by jak najwięcej sędziów wzięło
udział w Konferencji.
2. Ochrona danych osobowych
Andrzej Ciesiński poinformował, że istnieje problem zbierania przez kluby oraz
sędziów danych osobowych zawodników. Nie jest jednak łatwo spełnić warunki
Ustawy o ochronie danych osobowych. Andrzej Ciesiński zaznaczył, że jest to
pierwszy oficjalny sygnał o występującym problemie i będziemy musieli zająć się tym
tematem w przyszłości gdyż kluby zwracają się z prośbą o opinię.
3. Pismo z KTS Kalisz
Do WZSzach wpłynęło oficjalne pismo z klubu KTS Kalisz, do którego Zarząd
ustosunkował się.
Wcześniej już została wyjaśniona sprawa odrzucenia oferty na organizację turnieju
która była przesłana w wersji elektronicznej. Jeden z członków WZSzach wysyłając
ofertę mailem złamał regulamin, który wcześniej sam zatwierdzał.
Po reklamacji dotyczącej MMM ilości dni, w których rozgrywany miał być turniej,
koordynator uwzględnił protest i wydłużył rozgrywki do 3 dni.
Informacja odnośnie zniechęcenia do organizacji MWJ w Żerkowie jest
nieprawdziwa. To WZD przyjęło uchwałę odnoszącą się do rotacyjności miejsc
rozgrywek a Zarząd musi ją realizować. Porównanie cen Żerkowa w salach 10-12
osobowych do Skorzęcina w domkach 3 osobowych wykazuje, że zarzut wysokich
kosztów nie jest trafny. Różnica w podobnych warunkach uwzględniającą ilość osób
w pokojach w tych dwóch miejscowościach wynosi kilka zł na korzyść Żerkowa.
Terminu nie wybiera WZSzach tylko oferent. Joanna Kupsik zaznaczyła, że dostaje
informacje od rodziców, że dla części termin jest dogodny, a dla pozostałych nie,
więc ciężko jest dopasować termin tak aby wszyscy byli zadowoleni. Komisja
Konkursowa odrzuciła ofertę Fundacji POMOST na MWJ, ale w związku z brakiem
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innych ofert zgodnie z decyzją Zarządu współorganizatora MWJ wybierał
koordynator.
Wielu sędziów z Wielkopolski odrzuciło propozycję sędziowania na MWJ, w związku z
czym zaproponowano sędziego spoza województwa.
Rezygnacja z Półfinałów MWJ jest bezpodstawna, gdyż wcześniej przedstawione
porównania wskazują na znaczne zainteresowanie dzieci i młodzieży tą imprezą.
Czynności końcowe
1. Ustalenie wstępnego terminu następnego zebrania Zarządu
Andrzej Ciesiński zaproponował aby następne zebranie Zarządu odbyło się w styczniu
2017 roku.
2. Zakończenie zebrania
Andrzej Ciesiński podziękował wszystkim za udział i zakończył zebranie.

Protokolant
Dorota Sikorska

