Protokół z zebrania Zarządu WZSzach
11.06.2016, godz.11:00
Witkowo, Ośrodek Wypoczynkowy Zbyszko ul. Aleja Handlowa
I.

II.
III.

Czynności wstępne
1. Powitanie
Andrzej Ciesiński przywitał wszystkich uczestników zebrania.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał
Obecni na zebraniu:
a) Członkowie Zarządu
Prezes: Andrzej Ciesiński
Wiceprezes ds. Organizacyjnych: Maciej Cybulski
Wiceprezes ds. Sportowych: Krzysztof Rozumek
Wiceprezes ds. Młodzieży i Szkolenia: Joanna Kupsik
Sekretarz: Paweł Staniszewski
Skarbnik: Milena Magnucka
Przewodniczący Komisji Młodzieżowej: Damian Bartkowiak
Przewodniczący Komisji Wyróżnień i Dyscypliny: Dorota Sikorska
b) Członkowie Komisji Rewizyjnej
Emil Wiśniewski
Wszystkie uchwały oraz podjęte decyzje mają moc prawną.
Zatwierdzenie porządku obrad
Zaplanowany program zebrania został zatwierdzony jednogłośnie (głosowało 8 osób).
Informacja o wynikach głosowań elektronicznych
Andrzej Ciesiński przedstawił wyniki głosowań elektronicznych i zwrócił uwagę, że jedno
głosowanie nie uzyskało quorum. Zaapelował do członków Zarządu aby w sytuacjach
spornych głosować przeciw lub wstrzymywali się ale brać udział w głosowaniu. Brak
quorum powoduje, że nie wiadomo jakie jest stanowisko Zarządu w danej sprawie.
Od ostatniego zebrania przeprowadzono następujące głosowania elektroniczne:
a) Regulamin Komisji Konkursowej WZSzach - przyjęto jednogłośnie (głosowało 9 osób)
b) Regulamin Konkursów Ofert - przyjęto jednogłośnie (głosowało 9 osób)
c) Konkurs ofert'2016-1 - przyjęto jednogłośnie (głosowało 8 osób, nie głosował Damian
Bartkowiak)
d) Zwiększenie wynagrodzenia dla sędziego asystenta III ligi juniorów'2016 do kwoty
825zł - przyjęto (za - 5 osób, przeciw - 2, wstrzymało się od głosu - 2)
e) Protokół z zebrania Zarządu WZSzach z 09.04.2016 - przyjęto jednogłośnie
(głosowało 9 osób)
f) Regulamin Półfinałów Mistrzostw Wielkopolski Juniorów 2016 - szachy klasyczne przyjęto (za - 8 osób, wstrzymało się od głosu - 1)
g) Regulamin Mistrzostw Wielkopolski Juniorów - szachy klasyczne - przyjęto (za - 6
osób, wstrzymało się od głosu - 2, nie głosował Maciej Cybulski)
h) Regulamin Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików - szachy szybkie i
błyskawiczne (za - 5 osób, wstrzymało się od głosu - 2, nie głosowali - Joanna Kupsik i
Maciej Cybulski)
i) Zatwierdzenie rekomendacji Komisji Konkursowej WZSzach – nie przyjęto z uwagi na
brak quorum (za - 2 osoby, wstrzymało się od głosu - 2, nie głosowali - Maciej
Cybulski, Milena Magnucka, Krzysztof Rozumek, Paweł Staniszewski i Adam
Wojcieszak)

Zarząd jednogłośnie (głosowało 8 osób) zatwierdził wyniki głosowań elektronicznych.
IV.

Informacje członków Zarządu
1. Informacja Skarbnika
a) Przychody i rozchody oraz stan finansów
b) Zaległości klubów i wysłane monity
c) Nadpłata klubu ze Złotowa
d) Rozliczenie OOM
e) Stan rozliczeń lig
f) Informacja o dotacjach i złożonych ofertach
Milena Magnucka szczegółowo omówiła poszczególne punkty.
WSS spłacił zaległości z zeszłego roku, stan rozliczeń z PZSzach jest uregulowany do
wyjaśnienia pozostaje jedynie rozliczenie 2015r., sprawa jest na etapie uzgadniania.
Hetman Konin zalega z opłatą za IV ligę seniorów. Brakuje jeszcze rozliczenia z jednej
ligi, która dopiero się zakończyła. Paweł Staniszewski zadeklarował skompletowanie
dokumentacji w ciągu tygodnia. Nie zostały jeszcze uregulowane wszystkie
zobowiązania w stosunku do sędziów z uwagi na brak podpisów na dokumentach
uprawnionych członków Zarządu. Zaproponowała aby przyjąć następujący tryb
podpisywania dokumentów: osoby blisko Poznania, tj. Maciej Cybulski i Joanna
Kupsik raz na dwa tygodnie powinny pojawiać się w biurze i podpisywać
przygotowane dokumenty.
Andrzej Ciesiński po raz kolejny zwrócił uwagę, że przeprowadzenie analizy
finansowej nie jest możliwe na tym etapie gdyż wpływy są na prawdopodobnym
poziomie ale ma kosztów zakończonych imprez z uwagi na brak rozliczeń. Zaapelował
do członków Zarządu z okolic Poznania aby zgodnie z sugestią Mileny Magnuckiej jak
najszybciej podpisywali dokumenty bo tylko wtedy można zobaczyć wynik danej
imprezy a to jest podstawą do wyciągania wniosków na przyszłość.
Poprosił aby na następnym zebraniu Zarządu informacja finansowa zawierała
kompletne dane uwzględniające wszystkie przychody i koszty.
Poprosił również aby ewentualne zaległości klubów związane z udziałem w turniejach
były wyjaśniane przed rozpoczęciem imprezy zgodnie z przyjętymi zasadami.
Niska kwota raportowanych wpływów z tytułu Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i
kursu dla nauczycieli wynika z braku nadzoru nad przestrzeganiem terminów wpłat.
Poprosił wszystkich członków Zarządu do tego aby w momencie rozpoczynania
imprezy potwierdzone opłaty zgadzały się z liczbą uczestników.
Milena Magnucka zaproponowała aby opłaty uregulowane po terminie musiały być
wyższe. Andrzej Ciesiński zaproponował aby rozważyć tę propozycję w przyszłości
jeżeli podejmowane w tej chwili działania nie przyniosą spodziewanych efektów.
Zarząd zaakceptował przez aklamację zaproponowaną strategię.
Milena Magnucka potwierdziła wysłanie monitów do klubów, niektóre zapłaciły.
Sprawa zaległości klubu Hetman Żydowo została przekazana do Komisji Wyróżnień i
Dyscypliny.
Andrzej Ciesiński poinformował zebranych, że wyjaśnił kwestię wpłaty ze Złotowa i
zobowiązał Krzysztofa Rozumka do wyjaśnienia na poziomie KKiE WZSzach-PZSzach
statusu klubu UKS Ziemowit Złotów ze szczególnym uwzględnieniem wiarygodności
informacji w CR.
Milena Magnucka przedstawiła aktualne rozliczenie OOM, które zamyka się stratą w
wysokości ok. 500,- zł. Zobowiązała się do przedstawienia rozliczenia po

uregulowaniu rozliczeń z WSS. Jeżeli WSS pokryje koszty dojazdu to wynik będzie
dodatni na ok. 2 tys. zł.
Paweł Staniszewski zwrócił uwagę, że stan finansów WZSzach jest najlepszy odkąd
pamięta. Andrzej Ciesiński stwierdził, że bardzo go ucieszy taka informacja jeżeli
potwierdzi się ona po zaksięgowaniu kosztów, których obecnie nie ma w informacji
finansowej skarbnika. Przypomniał również, że planowane są zakupy sprzętu i
decyzję o wysokości tego wydatku Zarząd będzie mógł rozpatrzyć po całkowitym
rozliczeniu imprez.
Informacja o dotacjach była już przekazywana na poprzednich zebraniach ale z uwagi
na pytania członków Zarządu została zrelacjonowana przez Milenę Magnucką po raz
kolejny. Dotacje przyznane to: na Festiwal – 6.700,-; na Mistrzostwa Wielkopolski
Juniorów (MWJ) – 3.200,2. Informacja Przewodniczącego Komisji Wyróżnień i Dyscypliny
a) Rozpatrzenie wniosku w sprawie zaległości klubu UKS Hetman Żydowo za 2014 i
2015r. zgodnie z §14 punkt 2 Statutu WZSzach
b) Wykaz posiadanych przez członków WZSzach odznak PZSzach
c) Wnioski Komisji o nadanie brązowych honorowych odznak PZSzach zatwierdzenie
d) Wnioski Komisji o zgłoszenie do PZSzach wniosków o nadanie srebrnych
honorowych odznak PZSzach - zatwierdzenie
e) Regulamin Komisji - omówienie i zatwierdzenie
Do Komisji Wyróżnień i Dyscypliny wpłynął wniosek Skarbnika o wykreślenie klubu
UKS Żydowo z listy członków WZSzach z powodu nieuregulowania składek za 2014 i
2015r. Do klubu zostały wysłane wymagane monity. Komisja wnioskuje o wykreślenie
klubu z listy członków.
Andrzej Ciesiński poddał pod głosowanie wniosek Komisji o zastosowanie §14 punkt 2
w stosunku do klubu UKS Hetman Żydowo, tj. o wykreślenie klubu z listy członków
WZSzach – wniosek przyjęto jednogłośnie (głosowało 8 osób).
Dorota Sikorska poinformowała zebranych o problemach ze skompletowaniem listy
odznak WZSzach. Brak jest ewidencji archiwalnych i skompletowała jedynie listę za
dwa ostatnie lata.
Andrzej Ciesiński skonstatował, że obecny Zarząd przejął generalne braki w
ewidencjach i zaapelował do wszystkich członków Zarządu o weryfikację
przedstawionej listy zanim zostanie ona opublikowana na stronie WZSzach.
Paweł Staniszewski zasugerował kontakt z Januszem Wodą, który może mieć
archiwalne listy.
Andrzej Ciesiński zasugerował aby listę odznak PZSzach Zarząd potwierdził w terminie
późniejszym po poprawieniu błędów i uzupełnieniu informacji o trybie przyznania.
Maciej Cybulski zwrócił uwagę, że brak dokumentów nie może skutkować nie
umieszczeniem posiadacza na liście. Andrzej Ciesiński zaproponował aby
nieudokumentowane odznaki Komisja Wyróżnień i Dyscypliny potwierdziła
przedstawiając protokół ze swojego posiedzenia z informacją o osobach
potwierdzających fakt przyznania komuś odznaki. Obecne działania nie zmierzają do
odebrania nikomu odznaki a jedynie mają doprowadzić ewidencje WZSzach do
wiarygodności formalnej. Jednocześnie zwrócił uwagę, że osoby posiadające srebrne
i złote odznaki PZSzach również powinny być na tej liście bo z regulaminów PZSzach
wynika, że odznaki są stopniowane.

Maciej Cybulski przytoczył opinię Włodzimierza Schmidta i Tomasza Delegi, że
odznakę srebrną PZSzach może otrzymać osoba nieposiadająca brązowej odznaki.
Wątpliwość ta zostanie rozstrzygnięta w terminie późniejszym aby uporządkowanie
dokumentacji nie budziło żadnych kontrowersji.
Andrzej Ciesiński zobowiązał również Dorotę Sikorską o sporządzenie analogicznej
listy członków honorowych WZSzach.
Do Komisji wpłynęły dwa wnioski o nadanie brązowych odznak PZSzach:
a) Łukasz Magdziak, GKS Gorzyce
b) Magdalena Kołodziejczak-Skurniak, KTS Kalisz
Zarząd jednogłośnie przyznał brązowe odznaki PZSzach zaproponowanym osobom
(głosowało 8 osób).
Andrzej Ciesiński zobowiązał Dorotę Sikorską do poinformowania nagrodzonych,
zamówienia odznak i zorganizowania uroczystego ich wręczenia.
Do Komisji wpłynęły również dwa wnioski dotyczące srebrnych odznak PZSzach:
a) Marcin Orzechowski, Nowe Skalmierzyce
b) Szymon Pieczewski, OTS Ostrów Wielkopolski
Andrzej Ciesiński zaproponował aby z uwagi na wyższy stopień odznak została
przedstawiona argumentacja wnioskodawców lub ktoś z obecnych przedstawił opinię
o kandydatach. Jednocześnie zobowiązał Dorotę Sikorską aby przyszłe wnioski były
przekazywane jako materiały przed zebraniem aby członkowie Zarządu zapoznali się
z nimi wcześniej. Przedstawił również propozycję aby o srebrne i złote odznaki
PZSzach Zarząd WZSzach wnioskował na podstawie szczegółowej opinii.
Po wysłuchaniu opinii Zarząd WZSzach jednogłośnie zdecydował o wystąpieniu do
PZSzach o nadanie przedstawionym osobom srebrnych odznak PZSzach (głosowało 8
osób).
W punkcie dotyczącym Regulaminu Komisji Andrzej Ciesiński zwrócił uwagę, że nikt z
członków Zarządu nie zgłaszał żadnych wniosków do zamieszczonych materiałów do
zebrania. W związku z dużą ilością literówek w zaproponowanym regulaminie i
brakiem aktywności pozostałych członków Zarządu w ocenie przedstawionego
materiału zaproponował aby wszyscy członkowie Zarządu przedstawili swoją opinię
na temat tego regulaminu a Zarząd przyjmie go po weryfikacji w trybie głosowań
elektronicznych. Zarząd nie może zatwierdzać regulaminów bez głębokiej analizy bo
ich ewentualne wady generują później dużo pracy.
Członkowie Zarządu zobowiązali się najpóźniej do następnego zebrania wyrazić swoją
opinię o tym regulaminie.
Andrzej Ciesiński po raz kolejny zaapelował do wszystkich Komisji WZSzach o
opracowanie swoich regulaminów i przedstawienie ich do zatwierdzenia Zarządowi.
Regulamin Zarządu WZSzach wymaga istnienia tych regulaminów a zastany stan na
początku kadencji to zero regulaminów. Pod koniec roku na Walnym zebraniu
Delegatów (WZD) wszystkie dokumenty wymagane Statutem WZSzach i
Regulaminem Zarządu muszą istnieć.
3. Informacja Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej
a) "Wakacje z szachami" – kryteria zatwierdzania zawodników z dotacją
b) Tryb dopuszczania zawodników do Mistrzostw Wielkopolski Juniorów
Damian Bartkowiak poinformował zebranych, że pierwotnie, z uwagi na dużą liczbę
zgłoszeń do "Wakacji z szachami", przekraczającą przyznany limit, ustalono pewne
kryteria jednak później udało się zwiększyć ten limit i dzięki temu wszyscy
wnioskodawcy otrzymali dotację (10 osób).

Zwrócił również uwagę, że jesteśmy jedynym województwem, które dostało tak dużą
liczbę miejsc.
Komisja postanowiła również w tym roku do finałów MWJ dopuści wszystkie osoby,
które złożyły wniosek o dopuszczenie. W przyszłym roku opracuje zasady
dopuszczania zawodników do tej imprezy.
Zgodnie z ogólną opinią członków Zarządu Półfinały MWJ są imprezą potrzebną i
potwierdza to wysoka frekwencja na tych zawodach (średnio ponad 100 zawodników
w każdej strefie).
Andrzej Ciesiński przyjął ze zrozumieniem stanowisko Komisji jednak prosił aby do
końca roku takie kryteria zostały opracowane. Zarząd ma pół roku na to aby ustalić
wszystkie zasady jakie mają obowiązywać w roku przyszłym a dopuszczanie
wszystkich wnioskodawców, którzy nie zakwalifikowali się w półfinałach do finałów
jest niesportowe i podważa sens systemu kwalifikacji.
Jednocześnie poinformował zebranych o sugestiach Witolda Hadyniaka aby
zawodnicy, którzy się zakwalifikowali a nie potwierdzili udziału byli wykreślani i na ich
miejsce awansowali następni. Przedstawił swoje stanowisko, że zawodnik, który
uzyskał kwalifikacje nie może być jej pozbawiany a decyzje o dodatkowych
dopuszczeniach powinny zapadać wcześniej. Wielkopolski system kwalifikacji do
MWJ jest najlepszy w Polsce a Zarząd cały czas pracuje aby PZSzach przywrócił im
należną rangę. Likwidacja Półfinałów oznaczałaby, że na MWJ mogłoby
nieoczekiwanie przyjechać 300 i więcej osób o to jest ogromny problem
organizacyjny, z którym borykają się niektóre inne związki. Być może tylko w Śląskim
ZSzach występuje większa liczba uczestników.
4. Informacja Prezesa
a) Platforma szkoleniowa dla sędziów – zasady dostępu i plany rozwojowe
b) Organizacja zebrań Zarządu – materiały i terminy
c) Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów PZSzach – informacja
Andrzej Ciesiński przypomniał o funkcjonującej platformie szkoleniowej dla sędziów,
której zadaniem jest poprawianie jakości sędziowania. Podziękował Kolegium
Sędziów WZSzach oraz Arkowi Korbalowi za wkład pracy włożony w testowanie tego
rozwiązania. Zasugerował aby sędziowie raz na jakiś czas testowali umiejętność
szybkiego podejmowania decyzji za pomocą testów zamieszczonych na tej
platformie. Zaprezentował działanie platformy szkoleniowej i poprosił o namawianie
sędziów do jej wykorzystania zgodnie z zasadami przyjętymi przez Kolegium Sędziów
WZSzach (opłacona składka za dany rok). Testy zostały opracowane na bazie testów z
dwóch lat na klasy centralne i testów na klasy okręgowe z kilku województw. Pytania
są losowe a kolejność odpowiedzi jest zmieniana. Platforma będzie rozwijana o
stanowiska i podstawy prawne decyzji sędziowskich.
W punkcie dotyczącym organizacji zebrań Zarządu przypomniał, że jeżeli do
momentu ogłoszenia ostatecznego programu zebrania nie zostaną przesłane
materiały do tego punktu to jest on wykreślany z proponowanego programu tak aby
nie były rozpatrywane nieprzygotowane sprawy. Przesyłanie materiałów trzy dni
przed zebraniem nie ma sensu bo nikt ich już nie przeczyta. Ostateczny termin
nadsyłania materiałów to 7 dni przed zebraniem tak aby członkowie Zarządu mogli
zgłosić uwagi przed zebraniem a na zebraniu tylko rozstrzygamy różnice zdań.
Niedotrzymanie terminów nie może być podstawą do zgłoszenia potrzeby
głosowania elektronicznego tydzień po zebraniu.

V.

VI.

VII.

Andrzej Ciesiński przedstawił przygotowania do udziału w WZD PZSzach ze
szczególnym uwzględnieniem tematów, które nasza delegacja będzie chciała na tym
zebraniu poruszyć. Tematy te absorbowały już poprzedni Zarząd a aktywność
obecnego Zarządu na forum ogólnopolskim daje nadzieję, że uda się je zakończyć
jeszcze w tym roku.
Najważniejsze jest przywrócenie rangi MWJ i zmiana terminu uchwalania KOF (do 30
listopada). Od kilku miesięcy toczy się niezbyt sprawnie procedura dyscyplinarna
dotycząca między innymi naszych członków i szybkie zakończenie tej sprawy, mimo
dużej aktywności Prezesa WZSzach w tej kwestii, wymaga również wymuszenia
decyzji na najwyższych szczeblach związku. Wszystkie te kwestie wymagają poparcia
innych ośrodków oraz członków Zarządu PZSzach i jest na to realna szansa.
Cała piątka delegatów z Wielkopolski potwierdziłaś swój udział w WZD PZSzach.
Andrzej Ciesiński zwrócił również uwagę, że zmieniły się przepisy i zostanie zmieniony
Statut PZSzach a zmiany te wymagają również zmiany statutu WZSzach na WZD
WZSzach. Przy okazji WZD WZSzach wszystkich członków Zarządu czeka zatem
olbrzymia praca nad zmianami w Statucie.
Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej – informacja o stanie zgłoszenia do KRS
Paweł Staniszewski potwierdził, że złożył do KRS informację o zmianie w składzie Komisji
Rewizyjnej.
Preliminarz Kolegium Sędziów – zatwierdzenie
Andrzej Ciesiński przedstawił otrzymany od Przewodniczącego Kolegium Sędziów
preliminarz do zatwierdzenia.
Preliminarz uzyskał bardzo pozytywną opinię Zarządu z uwagi na bilansowanie się
przychodów i kosztów i gospodarne podejście Przewodniczącego Kolegium.
Andrzej Ciesiński potwierdził swoją opinią sprawne zarządzenie Kolegium Sędziów, w tym
i finansów, przez Przewodniczącego Kolegium.
Paweł Staniszewski zwrócił uwagę, że środki, którymi dysponuje Kolegium Sędziów są za
małe.
Maciej Cybulski zwrócił uwagę, że w innych ośrodkach w przeciwieństwie do
Wielkopolski wyjazdy na ogólnopolskie konferencje sędziowskie nie są
dofinansowywane.
Zarząd omówił przy okazji kwestie udziału sędziów z Wielkopolski na WZD sędziów w
Krakowie.
Zarząd jednogłośnie przyjął preliminarz Kolegium Sędziów WZSzach (głosowało 8 osób).
Informacja Pełnomocnika ds. Licencji o stanie ewidencji licencji, procedurach, terminach i
sposobach ich publikacji na stronie WZSzach
Paweł Staniszewski zwrócił uwagę, że nie ma dostępu do CR a druki dotyczące licencji są
dostępne na stronie WZSzach. Licencje są nadawane na bieżąco co zademonstrował na
stronie WZSzach.
Jednak Pełnomocnik Zarządu ds. Licencji musi otrzymywać oryginały dokumentów
licencyjnych.
Maciej Cybulski zasugerował umożliwienie dostępu do CR większej ilości osób z uwagi na
to, że często przy okazji turniejów licencje muszą być szybko nadane i wykazane w CR.
Andrzej Ciesiński zasygnalizował, że Administrator Centralnego Rejestru na poziomie
WZSzach jest wyznaczony, osoba ta podpisała umowę z PZSzach i jego zdaniem nie ma
możliwości dania takiego dostępu komuś innemu. Zwrócił jednocześnie uwagę, że
Przewodniczący KKiE będący jednocześnie Wojewódzkim Administratorem Centralnego
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Rejestru mimo iż działa sprawnie to nie wziął jeszcze udziału w żadnym zebraniu Zarządu
obecnej kadencji i nie mógł wyjaśnić tych wątpliwości członkom Zarządu.
Przypomniał również, że zgłosił wniosek aby informacje o zawieszeniu zawodników były
w CR tak aby sędziowie nie mieli wątpliwości przy dopuszczaniu zawodników do
rozgrywek.
Strona internetowa WZSzach – stan realizacji zleconych prac
Andrzej Ciesiński stwierdził, że terminy wyznaczone na poprzednim zebraniu Zarządu nie
zostały dotrzymane a prace nie zostały zrealizowane.
W porozumieniu z Maciejem Cybulskim, który nie ma wystarczająco dużo czasu aby
realizować zadania Administratora Technicznego strony internetowej WZSzach
zaproponował zmianę Administratora Technicznego. Z uwagi na to, że od początku
kadencji i tak wykonuje te zadania to zaproponował siebie.
Jednocześnie Andrzej Ciesiński przypomniał, że zmiana ta jest od teraz i nie chce
przejmować odpowiedzialności za sposób działania strony wynikający z zaniechanych
aktualizacji. Odpowiedzialność za doprowadzenie strony do odpowiedniego poziomu
technicznego spoczywa na obu osobach starym i nowym Administratorze Technicznym.
Maciej Cybulski zaakceptował tę propozycję.
Zarząd zaakceptował zmianę Administratora Technicznego jednogłośnie (głosowało 8
osób).
Po głosowaniu Andrzej Ciesiński zwrócił uwagę członkom Zarządu, ze z uwagi na to że jest
teraz również Administratorem Technicznym strony to nie przyjmuje do wiadomości, że
ktoś nie opublikował jakiegoś materiału z powodu problemów technicznych. Jeżeli one
wystąpią to należy je zgłosić i on je natychmiast rozwiąże a materiały muszą być
publikowane w wymaganych terminach.
Nie będąc autorem obecnego stanu strony, jako osoba bezstronna, wysoko ocenił na tle
stron internetowych innych związków zarówno jakość obecnej strony jak i ilość informacji
Zarządu jaka na niej występuje. Jednocześnie wyraził negatywną opinię na temat
aktywności członków Zarządu w publikowaniu informacji na tej stronie.
Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach – stan realizacji postanowień
Zarządu
Paweł Staniszewski stwierdził, że decyzja z poprzedniego zebrania Zarządu nie została
jeszcze wdrożona. Dokumentacja jest sukcesywnie porządkowana. Uporządkowanie
dokumentacji nastąpi do połowy lipca.
Przy okazji Andrzej Ciesiński zapytał czy Milena Magnucka wyjaśniła kwestię prenumeraty
czasopisma MAT przez WZSzach. Z uwagi na brak działań w tej kwestii i różnicy zdań
przedyskutowano celowość takiej prenumeraty a Zarząd zdecydował w wyniku
głosowania o zaprenumerowaniu tego czasopisma (za - 6, wstrzymało się - 2).
Program „Szachy w Szkole”
1. Kurs – stan realizacji
2. Wykaz szkół z Wielkopolski biorących udział w programie
Paweł Staniszewski poinformował zebranych o działaniach podjętych w celu
rozpropagowania akcji na terenie Wielkopolski. Poświęcił trzy tygodnie gromadząc
adresy e-mailowe szkół podstawowych i wysyłając informację o programie. Rozesłał 1600
e-mali do szkół. W efekcie zwiększyła się ilość nauczycieli na kurs z 12 osób do 26.
Szkoła, która zgłosiła 10 osób i na której terenie odbywa się kurs dostała zniżkę w
opłatach. Wyraził zaskoczenie, że program tak szybko się uaktywnił tym bardziej, że wielu
nauczycieli z okolic Poznania deklarowało chęć wzięcia udziału w następnej kursie jeżeli
będzie w ich okolicy. Wykładowcami zatwierdzonymi przez PZSzach zostali aktywni w
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programie szkoleniowcy z Wielkopolski. Zgodnie ze strategią WZSzach do szkoleń będą
angażowani różnorodni wykładowcy.
Andrzej Ciesiński podzielił się wrażeniami z pierwszego dnia kursu i przypomniał, że
program jest dedykowana dla nauczycieli szkół podstawowych.
Maciej Cybulski zwrócił uwagę, że dzieci starsze zawsze mogą się zwrócić do klubów bo
na naukę gry w szachy nigdy nie jest za późno.
Andrzej Ciesiński zasugerował aby sporządzić wykaz szkół z Wielkopolski biorących udział
w programie ze szczególnym uwzględnieniem ich adresów e-mailowych w celu
umożliwienia szybkiego kontaktu przy okazji na przykład konferencji metodycznych.
Paweł Staniszewski zobowiązał się do przygotowania takiego wykazu niezależnie od
publikowania wykazu szkół na stronie internetowej programu
Majątek WZSzach – stan realizacji postanowień Zarządu
Paweł Staniszewski stwierdził, że cały sprzęt WZSzach jest aktualnie na MWJ w
Skorzęcinie.
Andrzej Ciesiński zapytał czy zgodnie z postanowieniami z poprzedniego zebrania Zarządu
został zaprowadzony Rejestr wypożyczeń sprzętu i Rejestr czasopism.
Paweł Staniszewski stwierdził, że nie.
Z uwagi również na brak przeprowadzonej inwentaryzacji wyznaczonej na poprzednim
zebraniu Zarządu Andrzej Ciesiński zaproponował aby kolejny termin na jej
przeprowadzenie był do następnego zebrania Zarządu. Na następnym zebraniu powołana
Komisja przedstawi protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji a od jej przeprowadzenia
zostanie wdrożony Rejestr wydań sprzętu.
Paweł Staniszewski zadeklarował przeprowadzenie inwentaryzacji do połowy lipca i
zaproponował aby po MWJ cały sprzęt wrócił do biura WZSzach.
Regulaminy sportowe - weryfikacja/zmiany/akceptacja/publikacja
Krzysztof Rozumek stwierdził, że cały czas pracuje nad nowymi regulaminami rozgrywek
ligowych. Z uwagi na brak czasu nie zdążył ich jeszcze opracować. Zadeklarował, że do
końca czerwca zakończy te prace i przedstawi dokument do zatwierdzenia. Ligi
rozpoczynają się w październiku więc jest jeszcze trochę czasu.
Andrzej Ciesiński stwierdził, że sprawa trwa już bardzo długo a do października odbędzie
się tylko jedno zebranie Zarządu, na którym musimy je zatwierdzić.
Krzysztof Rozumek zadeklarował, że projekt ten będzie konsultowany z klubami via email. Andrzej Ciesiński zaproponował aby te konsultacje były z udziałem pozostałych
członków Zarządu. Przypomniał, że regulaminy rozgrywek indywidualnych opracował
sam i juniorskie zostały już zatwierdzone. Do regulaminów seniorskich uwagi zgłosił
Maciej Cybulski i z uwagi na brak aktywności pozostałych członków Zarządu zostały one
do zatwierdzenia na tym zebraniu.
Przypomniał również, że opracował szablony regulaminów i jeżeli w przyszłości będą
wprowadzane zmiany to należy je wprowadzać we wzorcu tak aby wszystkie rozgrywki w
Wielkopolsce były prowadzone wg jednolitych zasad. Zasady te i zatwierdzone już
regulaminy uzyskały pozytywną akceptację Przewodniczącego Kolegium Sędziów
WZSzach.
Z uwagi na wnioski zgłoszone przez Macieja Cybulskiego i ich akceptację przez
Przewodniczącego Kolegium Sędziów WZSzach zmiany te powinny być również
wprowadzone w regulaminach juniorskich na przyszły rok. Zobowiązał pion młodzieżowy
do wprowadzenia tych zmian w regulaminach juniorskich przed rozpoczęciem roku.
Dotyczy to zmiany jednego z kryterium klasyfikacji końcowej na zgodną z sugestią FIDE.
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W pozostałych sprawach dotyczących projektu indywidualnych regulaminów seniorskich
Andrzej Ciesiński zgodził się z sugestią Macieja Cybulskiego aby usunąć zapis o dyplomach
i dopuścić możliwość spóźnienia na rundę do 30 minut w przypadku szachów
klasycznych. W wyniku dyskusji Maciej Cybulski wycofał pozostałe wnioski zmian.
Andrzej Ciesiński zobowiązał się do modyfikacji wzorcowego regulaminu rozgrywek
seniorskich o poczynione ustalenia i przedstawienia ostatecznych regulaminów do
zatwierdzenia w trybie głosowań elektronicznych.
80-lecie WZSzach – aktualizacja programu obchodów i omówienie preliminarza gali
W wyniku dyskusji nie udało się uzgodnić wspólnej koncepcji gali. Wszyscy członkowie
Zarządu wyrażali opinię, że gala powinna się odbyć ale nikt nie zdecydował się na jej
zorganizowanie.
Damian Bartkowiak zaproponował aby każdy członek Zarządu miał wyznaczone jakieś
zadanie, za które będzie odpowiadał i aby to się odbyło przy okazji Mistrzostw
Wielkopolski Juniorów w szachach szybkich.
Andrzej Ciesiński przypomniał, że na tę imprezę nie wpłynęła żadna oferta.
Maciej Cybulski zaproponował w związku z tym, żeby zorganizować galę i te mistrzostwa
przy okazji WZD WZSzach. Wyglądałoby to tak, że jednego dnia byłoby WZD i gala a
następnego dnia Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w szachach szybkich i Mistrzostwa
Wielkopolski Seniorów w szachach szybkich.
Andrzej Ciesiński przyjął tę koncepcję jako dobrą pod warunkiem, że turnieje te
zorganizuje Maciej Cybulski jako przedstawiciel Zarządu WZSzach.
Za organizację WZD WZSzach odpowiadać będzie Paweł Staniszewski a za galę Joanna
Kupsik. Termin przygotowania wszystkich preliminarzy i materiałów ustalono do
następnego zebrania Zarządu. Jeżeli do tego czasu nie zostanie wszystko opracowane to
gala się nie odbędzie.
Emil Wiśniewski opuścił zebranie.
Turnieje
1. Ogólnie – ustalenie koordynatorów imprez z kalendarza WZSzach
Andrzej Ciesiński zaproponował wyznaczenie imienne osób odpowiedzialnych za
organizację poszczególnych imprez z kalendarza WZSzach:
a) Akademia
- Damian Bartkowiak
b) Festiwal
- Maciej Cybulski
c) MWJ
- Joanna Kupsik
d) Ligi seniorskie
- Krzysztof Rozumek
e) Ligi juniorskie
- Joanna Kupsik
f) Półfinały MWJ
- pełnomocnicy stref i Damian Bartkowiak
Damian Bartkowiak nie wyraził zgody na zajmowanie się Akademią.
W związku z tym, że Akademia nie ruszyła do tej pory i nie ma chętnych na jej
zorganizowanie Andrzej Ciesiński zaproponował aby nazwać rzeczy po imieniu, że
Akademii nie będzie i nie włączać już tematu Akademii do następnych zebrań
Zarządu. Akademia do tej pory była bardzo dobrym pomysłem ale uruchomimy ją jak
tylko pojawi się ktoś kto zechce ją zorganizować.
Pozostali członkowie wyrazili zgodę na objęcie swoich funkcji koordynatorów:
a) Festiwal
- Maciej Cybulski
b) MWJ
- Joanna Kupsik
c) Ligi seniorskie
- Krzysztof Rozumek
d) Ligi juniorskie
- Joanna Kupsik
e) Półfinały MWJ
- Damian Bartkowiak

Zarząd jednomyślnie powierzył koordynacji organizacji tych imprez wyznaczonym
osobom (głosowało 8 osób).
2. Półfinały Mistrzostw Województwa Juniorów – podsumowanie
Joanna Kupsik omówiła szczegółowo Półfinały w strefach i potwierdziła, że jak zwykle
najliczniej reprezentowane są grupy najmłodsze z tym, że coraz mniej jest
dziewczynek. We wszystkich strefach w rozgrywkach wzięło udział prawie 500
zawodników co dowodzi, że imprezy te są środowisku potrzebne.
Najgorsza frekwencja była w strefie północnej co potwierdza spadek aktywności
szachowej w tej strefie.
Maciej Cybulski zaproponował włączenie Obornik do strefy północnej.
Andrzej Ciesiński prosił o zgłoszenie tej propozycji przy opracowywaniu programu
następnego zebrania.
Przy ocenie Półfinałów stwierdził, że jedyną strefą, która miała prawidłowo
przeprowadzone i rozliczone Półfinały była strefa północna. Czuje się za to
odpowiedzialny bo na początku kadencji zaproponował aby pełnomocników stref nie
zmieniać. Z uwagi na informacje od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o braku
informacji o Półfinałach zasugerował aby opracować zakres obowiązków
Pełnomocników i pod koniec roku wybrać nowych Pełnomocników jeżeli obecni go
nie zaakceptują. Przypomniał, że jedynym realnym obowiązkiem Pełnomocnika jest
zorganizowanie Półfinałów (opublikowanie ogłoszenia, przeprowadzenie, rozliczenie i
sporządzenie sprawozdania w określonych terminach). Żadne Półfinały nie zostały
zgłoszone do oceny rankingowej a występowały również krytyczne opinie o
miejscach i czasie trwania niektórych Półfinałów.
Zarząd przyjął tę koncepcję przez aklamację.
Z uwagi na obecność Pełnomocnika Strefy Północnej Andrzej Ciesiński zaproponował
zmianę na tym stanowisku, nie z uwagi na nieprawidłowości ale aby równomiernie
rozłożyć obciążenia członków Zarządu.
Zaproponował aby Pełnomocnikiem Strefy Północnej została Dorota Sikorska.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował tę zmianę (głosowało 8 osób).
3. Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów i Młodzików – informacja
Joanna Kupsik i Maciej Cybulski pozytywnie ocenili organizację MWJ i zwrócili uwagę,
że otrzymali wiele pozytywnych opinii na temat miejsca oraz strategii rotacji miejsc
rozgrywania imprez.
Obsada sędziowska ma odpowiednie kwalifikacje.
Maciej Cybulski wyraził tylko zaniepokojenie, że żaden z sędziów wielkopolskich nie
podjął się roli sędziego głównego i koordynator był zmuszony do zaproszenia
sędziego z innego województwa. Jednocześnie pozytywnie ocenił wybór sędziego
głównego i sformułował opinię, że sędzia spoza Wielkopolski może być bardziej
bezstronny. Warto czasem zapraszać sędziów spoza Wielkopolski w celu wymiany
doświadczeń.
Padła sugestia, że lepiej można było przeprowadzić odprawę.
Milena Magnucka zwróciła uwagę, że sędziowie rundowi powinni być w miarę
możliwości z Wielkopolski z uwagi na mniejsze wymagania w stosunku do ich klasy
sędziowskiej.
Joanna Kupsik zgłosiła, ze w przyszłości trzeba pilnować terminów zgłoszeń.
Andrzej Ciesiński pozytywnie ocenił dotychczasowy stan prac jednak z ostatecznej
oceny Zarząd dokona po zakończeniu i rozliczeniu imprezy.
4. Mistrzostwa Międzywojewódzkie Juniorów i Młodzików – przygotowanie
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Joanna Kupsik stwierdziła, że dopóki nie ma wybranego organizatora to nie
rozpoczęły się żadne prace związane z tą imprezą.
Andrzej Ciesiński zwrócił uwagę, że organizator miał być dawno wybrany a
ostateczną decyzję podejmie Zarząd na obecnym zebraniu. Jednocześnie
przypomniał, że o termin i miejsce już od kilku miesięcy prosił PZSzach i ZZSzach.
Zapytał na jakim etapie jest wyjaśnienie kwestii ewentualnych dotacji.
Milena Magnucka stwierdziła, że nie wyjaśniła jeszcze, zajmie się tym po zebraniu.
Koordynatorem imprezy wyznaczono Joannę Kupsik.
5. Festiwal – preliminarz, Regulamin/Komunikat Organizacyjny
Maciej Cybulski przedstawił ogólną koncepcję i preliminarz tegorocznego Festiwalu.
Oparł ja na założeniu udziału 100 zawodników. Omówiono ilościową obsadę
sędziowską (3 osoby), podział na grupy i planowane imprezy towarzyszące.
Andrzej Ciesiński zaproponował wprowadzenie nagrody dla najlepszej juniorki oprócz
nagrody dla najlepszego juniora jako zasady w turniejach oraz nie łączenia nagród
finansowych tak aby jak najwięcej osób było nagrodzonych.
Maciej Cybulski był przeciwnego zdania.
Zarząd przychylił się do obu wniosków Andrzeja Ciesińskiego (nie łączenie nagród: 7za, 1-przeciw; najlepsza juniorka: 8-za).
Po uwzględnieniu tych wniosków Zarząd jednogłośnie zatwierdził Komunikat
Organizacyjny i preliminarz Festiwalu (głosowało 8 osób) i zobowiązał Macieja
Cybulskiego i Milenę Magnucką do realizacji tego zadania.
6. OOM - podsumowanie
Andrzej Ciesiński wyraził opinię, że na podstawie otrzymanej od Joanny Kupsik
informacji można stwierdzić, że wyniki sportowe naszych zawodników są dobre.
Joanna Kupsik zweryfikowała swój wcześniejszy zbyt pośpiesznie redagowany
materiał i poinformowała, że wyniki były słabe.
Andrzej Ciesiński poruszył kwestię, zgłoszoną przez Joannę Kupsik, naruszenia zasad
reprezentacji związku na forum ogólnopolskim przez Tymona Ochędzana będącego
jednocześnie członkiem Wojewódzkiej Kadry.
Joanna Kupsik dodała, że na miejscu było więcej przypadków niesubordynacji.
Andrzej Ciesiński przypomniał, że OOM ma swoje zasady ministerialne i zawodnicy
jadą na tę imprezę reprezentując WZSzach na wniosek WSS. Zlecił opracowanie
zasad, które zminimalizują możliwość wystąpienia takich przypadków w przyszłości.
Niezależnie od tego jeżeli na takiej imprezie coś się stanie zawodnikowi to
odpowiedzialność za to poniesie związek jako delegujący zawodnika.
Akademia Szachowa – stan aktualny (Wiceprezes ds. Młodzieży i Szkolenia)
W związku z wcześniejszą decyzją Zarządu o rezygnacji z organizacji Akademii szachowej
w tym roku punktu tego nie omawiano.
Konkursy ofert
1. Komisja Konkursowa – sprawozdanie z prac i protokół
2. Rozstrzygnięcie Konkursu ofert
Andrzej Ciesiński w związku z zakończeniem postępowania konkursowego poprosił o
przedstawienie Zarządowi protokołu końcowego z prac Komisji podpisanego przez
wszystkich jej członków.
Maciej Cybulski zdał relację z prac Komisji, przyznając że popełnił błąd informując Adama
Wojcieszaka o możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej wbrew zapisom
regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd. W związku z tym, że Komisja przyjęła za zgodne
z regulaminem tylko oferty złożone na piśmie to poprosił pozostałych członków Komisji o
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wyrażenie swojego stanowiska a on przychyli się do zdania Komisji jako całości.
Jednocześnie poprosił Zarząd o rozważenie możliwości dopuszczenia do rozpatrzenia
oferty złożonej przez KTS Kalisz niezgodnie z regulaminem.
Pozostali członkowie Komisji nie zgodzili się z tą sugestią a Paweł Staniszewski
zarekomendował Zarządowi, zgodnie z dostarczonym protokołem Komisji, powierzenie
organizacji Mistrzostw Międzywojewódzkich Juniorów (MMJ) i Mistrzostw
Międzywojewódzkich Młodzików (MMM) klubowi LKS Chrobry Gniezno.
Andrzej Ciesiński przypomniał, że w związku z brakiem ofert na MWJ, decyzją Zarządu z
poprzedniego zebrania Zarządu za organizację MWJ odpowiadała Joanna Kupsik.
Andrzej Ciesiński zaproponował aby Zarząd przyjął rekomendację Komisji i po
wyjaśnieniu przez Milenę Magnucką możliwości dofinansowania tej imprezy przez inne
podmioty zlecił organizację MMJ i MMM klubowi LKS Chrobry Gniezno.
Zarząd przyjął ten wniosek (za - 7, wstrzymało się - 1).
Milena Magnucka została zobowiązana do weryfikacji zasad organizacji i ewentualnego
dofinansowania tej imprezy z WSS i przekazanie tej informacji Joannie Kupsik w celu
uzgodnienia spraw organizacyjno-finansowych z wybranym organizatorem. Oryginał
wybranej oferty ma być przekazany Joannie Kupsik.
W związku z zakończeniem postępowania konkursowego Andrzej Ciesiński zaproponował
rozwiązanie Komisji Konkursowej.
Zarząd przychylił się do tego wniosku (za - 7, wstrzymało się - 1).
W terminie późniejszym Zarząd powoła nową Komisję.
Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów WZSzach – wstępne ustalenie terminów i
osób odpowiedzialnych
Andrzej Ciesiński zaproponował aby WZD odbyło się w listopadzie. Każdy pion musi
sporządzić swoje sprawozdanie. Zaproponował kandydaturę Magdalenę Judek jako
prowadzącej WZD. Odpowiedzialnym za organizację WZD został wyznaczony Paweł
Staniszewski a Maciej Cybulski będzie pomagał w organizacji WZD i gali, za organizację
której odpowiada Joanna Kupsik.
Wolne głosy i wnioski.
1. Joanna Kupsik poinformowała, że wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie wyjazdu
na Mistrzostwa Europy Juniorów:
a) Sebastian Półtorak, Na Pięterku Poznań
b) Mikołaj Nowak, UKS Smecz Konin
Po dyskusji o aktualnych wynikach sportowych zawodników i analizie wysokości
dofinansowań w zeszłych latach Joanna Kupsik zaproponowała dofinansowanie tylko
Mikołaja Nowaka w wysokości 700,- zł z uwagi na zdobyty przez niego medal.
Zarząd zdecydował o odrzuceniu wniosku o dofinansowaniu wyjazdu Sebastiana
Półtoraka (za - 5, wstrzymało się - 3) i dofinansowaniu wyjazdu Mikołaja Nowaka
zgodnie z propozycją Joanny Kupsik (za - 7, wstrzymał się - 1).
Joanna Kupsik zapytała o kwestię dofinansowania kadry i obozu zgodnie z
zapytaniem Adama Wojcieszaka.
Andrzej Ciesiński przypomniał, że Damian Bartkowiak w imieniu pionu
młodzieżowego sam zadeklarował w e-mailu, że tę kwestię rozstrzygnie ze
skarbnikiem zatem nie ma powodu aby do tej sprawy angażować cały Zarząd.
2. Andrzej Ciesiński poinformował, że wpłynęły następujące wnioski:
a) O udostępnienie znaku graficznego WZSzach na potrzeby 90-lecia KS Lipno
Stęszew.
Maciej Cybulski zobowiązał się do udostępnienia tego znaku wnioskodawcy.
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b) Pawła Staniszewskiego o zamieszczenie zdjęć z Gminnego Turnieju Finałowego
Edukacji przez Szachy w Szkole.
Paweł Staniszewski poinformował, że sprawa jest już nieaktualna.
c) Roberta Korpalskiego o zamieszczenie na stronie WZSzach linku do
Interaktywnego Podręcznika Szachowego.
Maciej Cybulski stwierdził, że jest to jakaś indywidualna sprawa i na razie nie ma
takiej potrzeby. Jeżeli sprawa będzie ponawiana to rozpatrzymy tę kwestię
ponownie.
d) Adama Wojcieszaka o uchwalenie aneksu do KOF’2015 - podwyższenie
wpisowego do nowych rozgrywek o 30-50%; wprowadzenie zapisu dotyczącego
stawek sędziowskich obowiązujących na terenie WZSzach aby nie opierać się na
KOF PZSzach (zapisać ile i za co konkretnie płacimy sędziemu, bo teraz np.
płacimy za sędziowanie, sprawozdania, wklepywanie partii, dojazdy,
zakwaterowanie i wyżywienie
Maciej Cybulski i Krzysztof Rozumek negatywnie zaopiniowali ten wniosek.
Andrzej Ciesiński zaproponował aby tą kwestią zająć się na następnym zebraniu
Zarządu po analizie rozliczeń tegorocznych lig a przed ustaleniem zasad i
wpisowego w następnych rozgrywkach.
e) Adama Wojcieszaka o wyjaśnienie kwestii zakupów związanych z zakończeniem
rozgrywek ligowych seniorskich.
Krzysztof Rozumek stwierdził, że w związku z niezaplanowanym podwyższeniem
wynagrodzeń sędziów przez Zarząd to kwota jaką dysponujemy się zmniejszyła.
Obiecał, że sam zajmie się zakupem a wysokość dostępnych środków wyjaśni z
Mileną Magnucką.
f) Ryszarda Bartkowiaka w sprawie objęcia patronatem VI Błyskawicznego Turnieju
Szachowego Biała Dama w Kórniku.
Zarząd wyraził zgodę na objęcie patronatem tego turnieju.
Paweł Staniszewski z uwagi na wyjazd na ten turniej obiecał wyjaśnić szczegóły.
g) Zarządu Klubu Szachowego Orły Pleszew o nieprawidłowościach na jednym z
turniejów w Kaliszu.
Andrzej Ciesiński wyjaśnił, że sprawa ta została już wyjaśniona przez KTS Kalisz
więc nie ma potrzeby zajmowania się już tą sprawą.
Milena Magnucka stwierdziła, że nie ma informacji o dokonaniu wpłaty za ten
turniej na konto WZSzach.
Andrzej Ciesiński zauważył, że Milena Magnucka powinna tę sprawę wyjaśnić z
Przewodniczącym KKiE.
Pozostałe
Andrzej Ciesiński przypomniał Milenie Magnuckiej o jej zobowiązaniu do opracowania
planu przychodów i wydatków.
Milena Magnucka poinformowała, że ma już to przygotowane.
Andrzej Ciesiński poprosił o przesłanie mu tego materiału.
Przypomniał również, że w programie tego zebrania Zarządu nie ma punktu dotyczącego
zmian w Regulaminie Zarządu z uwagi na nieprzygotowanie wniosków i materiałów a na
następnym zebraniu Zarządu powinno to być rozpatrywane. Jeżeli nie zostaną
przygotowane stosowne materiały to w tym roku już nie będziemy zmieniali Regulaminu
Zarządu.
Czynności końcowe
1. Ustalenie wstępnego terminu następnego zebrania Zarządu

Andrzej Ciesiński zaproponował aby następne zebranie Zarządu odbyło się w
Gnieźnie we wrześniu przy okazji MMJ i MMM.
2. Zakończenie zebrania
Andrzej Ciesiński podziękował wszystkim za udział i zakończył zebranie.

Protokolant
Paweł Staniszewski

