PROTOKÓŁ
z zebrania Zarządu Warmińsko – Mazurskiego Związku Szachowego
Olsztyn 07.07.2016r.
Obecni członkowie: ORŁOWSKI Mirosław, ORŁOWSKI Paweł, JEŻAK Bogdan,
GULA Andrzej, ZARĘBSKI Cezary.
Zaproszeni goście: przedstawiciele Komisji Rewizyjnej WMZSzach – DALIGA Jerzy,
TRZASKOWSKI Tomasz.
Porządek zebrania:
Według poniższych 13 punktów.
Ustalenia:
Ad. 1) Sprawy organizacyjne zebrania.
Prezes Mirosław Orłowski przywitał obecnych członków Zarządu i zaproszonych
gości. Spośród zebranych wybrano Przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
Jednogłośnie zaakceptowano kandydatury, na Przewodniczącego zebrania
M. Orłowski oraz na Protokolanta P. Orłowski.
Ad. 2) Porządek obrad.
Przedstawiony przez Prezesa i uzupełniony o uwagi z sali porządek obrad przyjęto
jednogłośnie.
Ad. 3) Regulamin pracy Zarządu WMZSzach – obowiązki, czynności płatne.
Przeczytano przygotowany przez Prezesa regulamin pracy Zarządu WMZSzach,
omówiono poszczególne punkty, naniesiono zauważone poprawki. Regulamin
przekazano Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej J. Daliga do ostatecznej
merytorycznej oceny.
Prezes rozdał poszczególnym członkom Zarządu WMZSzach proponowany zakres
obowiązków i czynności płatnych. Po zapoznaniu ustalono czynności płatne
w przypadku dwóch członków Zarządu WMZSzach tj. B. Jeżak (800zł brutto),
A. Gula (800zł brutto).
Pozostali członkowie Zarządu zaakceptowali przedstawione obowiązki.
Ad. 4) Projekt „Edukacja przez szachy w szkole”
a) kursy dla nauczycieli Olsztyn, Węgorzewo, Kurzętnik.
Omówiono i podsumowano poszczególne kursy. Zauważono znaczny wzrost
zainteresowania wśród nauczycieli. Ustalono plan działania na przyszłość.
b) dystrybucja sprzętu do szkół.
Po konsultacjach z biurem PZSzach ustalono, że sprzęt szachowy trafi do trzech
miejscowości (Olsztyn, Węgorzewo, Kurzętnik). Natomiast dystrybucją sprzętu dla
poszczególnych szkół zajmą się: Olsztyn (Paweł Orłowski), Węgorzewo (Marzena
Mokrzecka), Kurzętnik (Barbara Dębińska).
c) zaszeregowanie środków finansowych pozyskiwanych z projektu.
Sporządzono i przegłosowano jednogłośnie Uchwałe nr 15/2016 z dnia 7.07.2016r.
która brzmi: „Środki finansowe pozyskane przy organizacji kursów z projektu
„Edukacja przez szachy w szkole” mogą być przeznaczone wyłącznie na działania
związane z rozwojem projektu. W tym m.in. dystrybucja sprzętu szachowego do
szkół, konferencje i doszkalanie nauczycieli objętych projektem, okresowe kontrole
realizacji projektu, wspieranie przy organizacji turniejów szachowych itp.”
d) prowadzenie dokumentacji projektu.
Zauważono potrzebę prowadzenia dokumentacji projektu przez koordynatora projektu.

e) Pismo z dnia 29.04.2016r w sprawie przyznania dofinansowania zakupu sprzętu
szachowego dla Gimnazjum w Węgorzewie.
Sporządzono i przegłosowano jednogłośnie Uchwałę nr 16/2016 z dnia 7.07.2016r
która brzmi: „W odpowiedzi na pismo pani Marii Chudzińskiej Dyrektor Gimnazjum
w Węgorzewie z dnia 29.04.2016r przyznano środki finansowe w wysokości 200zł na
zakup sprzętu szachowego. Szkoła nie jest objęta programem „Edukacja przez szachy
w szkole”
Ad. 5) Omówienie imprez OOM Olecko oraz IMWJ Klewki.
OOM Olecko – M. Orłowski (kierownik turnieju), T. Trzaskowski (członek komitetu
organizacyjnego), C. Zarębski (kierownik kadry) – obecni podczas trwania turnieju.
T. Trzaskowski i M. Orłowski bardzo obszernie wypowiedzieli się w sprawach
szeroko rozumianej organizacji OOM, imprezę uznano za bardzo udaną
i zorganizowaną na wysokim poziomie co zostało zauważono zarówno przez Naszych
działaczy jak również przez przybyłych gości z całego kraju.
C. Zarębski podsumował wynik sportowy Naszych reprezentantek:
Grupa D-12 (Lena Zarębska – 6 miejsce, Lidia Czarnecka – 10 miejsce, Hanna
Trzaskowska – 22 miejsce oraz Grupa D-14 (Dorota Bartkowska – 44 miejsce).
Ogólnie osiągnięte wyniki oceniono jako poprawne, najwyższe 6 miejsce zajęła
L. Zarębska zdobywając 6/9 pkt.
IMWJ Klewki – obecni na miejscu M. Orłowski i B. Jeżak omówili oraz podsumowali
turniej pod względem organizacyjnym i sportowym. Zauważono znaczny wzrost
frekwencji względem ubiegłych lat.
Ad. 6) Najbliższe imprezy, warunki dofinansowania udziału juniorów.
a) TSz Szkoleniowo – Wypoczynkowy Mrągowo 18 – 23.07.2016r.
Sporządzono i przegłosowano jednogłośnie Uchwałę nr 17/2016 z dnia 7.07.2016r.
która brzmi: „Po weryfikacji list startowych stwierdzono, że na dzień 01.07.2016r.
warunki przyznania dofinansowania spełniło 4 zawodników, w związku z powyższym
ustalono wysokość dofinansowania w TSz Szkoleniowo – Wypoczynkowym
w Mrągowie w kwocie 600zł”
b) MPJ w szachach szybkich i błyskawicznych Koszalin 4 – 7.08.2016r.
Sporządzono i przegłosowano jednogłośnie Uchwałę nr 18/2016 z dnia 7.07.2016r.
która brzmi: „Ustalono wysokość dofinansowania juniorów biorących udział w MPJ
w szachach szybkich i błyskawicznych w Koszalinie w kwocie 2200zł. Warunkiem
przyznania dofinansowania jest obecność na liście startowej w dniu 15 lipca 2016r”
c) XIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy Ostróda 15 – 22.08.2016r.
Ustalono, że punkty do klasyfikacji juniorów będą naliczone za wszystkie turnieje
odbywające się przy okazji XIII MFSz, jednak warunkiem będzie możliwość
podwyższenia przez zawodnika aktualnie posiadanej kategorii szachowej lub
podwyższenie/uzyskanie rankingu FIDE.
Sporządzono i przegłosowano jednogłośnie Uchwałę nr 19/2016 z dnia 7.07.2016r.
która brzmi: „Ustalono wysokość dofinansowania juniorów biorących udział w XIII
MFSz w Ostródzie w kwocie 1400zł. Dofinansowaniem objęty jest udział w turniejach
OPEN i Młode Talenty. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest obecność na liście
startowej w dniu 6.08.2016r.”
d) Mistrzostwa Europy Juniorów Praga 17 – 28.08.2016r.
Ustalono, że środki finansowe otrzymane na kadrę juniora od WMFS zostaną
w całości przeznaczone na wyjazd do Pragi (I. Janik, A. Daliga).
Zawodniczka L. Zarębska wykorzystała swoją pulę na turnieju w Łazach .

e) Drużynowa Olimpiada Szachowa do lat 16 Poprad Tatry 22 – 29.07.2016r.
Członek Komisji Rewizyjnej WMZSzach T. Trzaskowski – kierownik reprezentacji
„Polska 2 Warmia i Mazury” przekazał pismo z prośbą o dofinansowanie udziału
drużyny w Olimpiadzie. Po przedyskutowaniu tematu przeprowadzono głosowanie,
które miało zdecydować czy Zarząd WMZSzach wystąpi z prośbą o dofinansowanie
do Warmińsko – Mazurskiej Federacji Sportu. Wynikiem 4 – za, 1 – wstrzymał się
zdecydowano o przekazaniu pisma.
Ad. 7) Pismo p. Katarzyny Kwadeckiej Janik w sprawie przyznania środków finansowych dla
reprezentanta Województwa Warmińsko – Mazurskiego Igora Janika.
Członkowie Zarządu WMZSzach jednogłośnie podjęli decyzję, iż ewentualne
przyznanie nagrody uznaniowej w formie środków finansowych może nastąpić pod
koniec roku kalendarzowego po wykonaniu planu budżetowego na dany rok.
Ad. 8) Punktacja juniorów – propozycje ewentualnych zmian.
Podjęto dyskusję nad punktacją juniorów. Nie wprowadzono żadnych zmian.
Ad. 9) Realizacja Uchwał Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego WMZSzach.
Brak przedstawiciela Komisji Dyscyplinarnej. Odczytano przesłaną decyzję Komisji
Dyscyplinarnej. Po zapoznaniu się stwierdzono, iż pismo zostało przesłane
w niepełnej wersji (błąd przy skanowaniu) i w związku z tym sprawę przekazano do
ponownego rozpatrzenia.
Ad. 10) Finanse WMZSzach – sekretarz Bogdan Jeżak.
Sekretarz WMZSzach przedstawił stan finansów na dzień 01.07.2016r.
Ad. 11) Sprzęt szachowy WMZSzach – magazynowanie, konserwacja.
Podjęto decyzję, iż sprzęt szachowy pozyskany przy organizacji Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Olecku będzie przechowywany w Ostródzie –
odpowiedzialny M. Orłowski.
Natomiast pozostały sprzęt dotychczas przechowywany u M. Kaznowskiego zmieni
miejsce magazynowania na Barczewo – odpowiedzialny P. Orłowski, któremu
zlecono przeprowadzenie remanentu i dokonanie niezbędnej konserwacji.
Prezes M. Orłowski podjął się tematu wykonania naklejek do oznakowania sprzętu.
Ad. 12) XXVIII Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych – Kraków 5 – 6.11.2016r.
oraz Wojewódzki Kurs Sędziowski.
Przewodniczący Kolegium Sędziów WMZSzach A. Gula przekazał informację o
planowanej konferencji sędziów.
Zauważono potrzebę zorganizowania Wojewódzkiego Kursu Sędziowskiego –
wstępnie wyznaczono termin realizacji na październik 2016r.
Ad. 13) Głosowania elektroniczne – potrzeba zatwierdzania podjętych uchwał w formie
papierowej na najbliższych zebraniach Zarządu WMZSzach.
Podjęto dyskusję nad potrzebą zatwierdzania uchwał podjętych w drodze głosowania
elektronicznego w formie papierowej na najbliższych zebraniach Zarządu WMZSzach
Temat pozostawiono do ostatecznego rozpatrzenia na najbliższym zebraniu.
Protokołował: Paweł Orłowski
Zatwierdził: Prezes Mirosław Orłowski

