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Dziennik uchwał Zarządu WMZSzach
2011.11.27 – 2012.12.14 

UCHWAŁA NR 1/2011 z dnia 27.11.2011

UCHWAŁA NR 2/2011 z dnia 27.11.2011

UCHWAŁA NR 3/2011 z dnia 18.12.2011 

Zarząd jednogłośnie powołał trzy-osobowy zespół do spraw szkolenia  w składzie:
Radosław Malczyk, Tadeusz Hennig, Cezary Zarębski.
Głosowało 7 członków zarządu.

UCHWAŁA NR 4/2011 z dnia 18.12.2011 

Zarząd jednogłośnie zgodził się dofinansować Wojewódzkie Mistrzostwa Weteranów. Ufundowany 
zostanie puchar. Ponadto najlepszy z medalistów reprezentujący województwo na Mistrzostwach 
Polski Weteranów otrzyma 300 zł dofinansowania.

Głosowało 7 członków zarządu.

UCHWAŁA NR 5/2011 z dnia 18.12.2011 

Jednogłośnie wybrano delegatów na walne zebranie wyborcze WMFS.

Delegatami WMZSzach zostali:

1) Jerzy Daliga

2) Jerzy Stempka

Głosowało 7 członków zarządu.

UCHWAŁA NR 6/2011 z dnia 18.12.2011 
Komunikat Organizacyjno-Finansowy WMZSzach nr 1/2012

 1. Kilka słów objaśnienia do komunikatu Organizacyjno-Finansowego PZSzach nr 1/2012

 1.1. WMZSzach jest uprawniony do pobierania  składek członkowskich, opłat licencyjnych 
i innych zgodnie z komunikatem finansowym PZSzach nr 1/2012.



 1.2. Przypominamy, ze składki członkowskie wpłacone do  30.04.2012 roku mają najwyższą ulgę.
Niezrzeszony zawodnik posiadający lub ubiegający się o licencję jest również zobowiązany 
do opłacenia  rocznej składki członkowskiej.

Termin 
wpłaty składki

Wysokość składki (w PLN)

członkowie zwyczajni 
(bez UKS i szachistów 
niepełnosprawnych)

UKS, szachiści 
niepełnosprawni, 
członkowie wspierający

zawodnicy 
niezrzeszeni w  
klubach i innych 
stowarzyszeniach

1.01. – 30.04.2012 r. 250 200 25
1.05. – 30.06.2012 r. 300 250 30
1.07. – 31.12.2012 r. 400 400 40

 1.3. Sędziowie klasy II, III i młodzieżowej roczną opłatę wpłacają do WMZSzach, pozostali 
sędziowie bezpośrednio do PZSzach.

 2. Niezależnie od opłat wynikających z komunikatu Organizacyjno-Finansowego PZSzach,
WMSzach ma prawo do pobierania :

 2.1. Składek od członków nie będących jednocześnie członkami PZSzach;
ustala się na 100 PLN.

 2.2. Składek od niezrzeszonych zawodników zarejestrowanych w WMZSzach, 
ustala się na 20 PLN, juniorzy - 10 PLN.
Uwaga: m. in. w celu klasyfikacji w Grand-Prix Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
w szachach szybkich.

 2.3. Opłaty klasyfikacyjno-rankingowej od turniejów zgłoszonych tylko do oceny rankingowej 
WZSzach odbywających się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
ustala się na 5 PLN za każdego zawodnika.

 2.4. Opłaty za zgłoszenie turnieju do oceny rankingowej tylko WMZSzach;
ustala się na 10 PLN,
0 PLN dla turniejów zarejestrowanych w CR przy użyciu programu chessarbiter.
Uwaga: Nie zapominajmy o pkt. 2.3

 2.5. Opłaty rejestracyjnej za zmianę przynależności klubowej, wypożycznienie zawodnika 
zawodnika z kategorią okręgową, wraz z wpisem do centralnego rejestru;
ustala się na 20 PLN, pierwsza rejestracja bezpłatnie.

 2.6. Opłaty za wpisanie do książeczki szachowej kategorii szachowej;
ustala się na 5 PLN,
Opłaty startowej w lidze wojewódzkiej juniorów;
ustala się na 100 PLN, druga drużyna z tego samego klubu 50 PLN.
Uwaga: 80% z opłaty startowej przeznaczone jest na fundusz nagród pieniężnych.

 2.7. Opłaty startowej w lidze wojewódzkiej seniorów;
ustala się na 300 PLN, druga drużyna z tego samego klubu 100 PLN.
Uwaga: 80% z opłaty startowej przeznaczone jest na fundusz nagród pieniężnych.

 2.8. Opłaty startowej w indywidualnych mistrzostwach województwa juniorów;
ustala się  w zależności od grupy wiekowej:
do 11 lat - 20 PLN, 12-19 lata - 30 PLN.
Uwaga: 80% z opłaty startowej przeznaczone jest na dofinansowanie udziału w eliminacjach 
strefowych do mistrzostw Polski. 

 2.9. Opłaty za zgłoszenie turnieju do Grand-Prix Województwa Warmińsko-Mazurskiego 



w szachach szybkich;
ustala się na 3 PLN za każdego zawodnika.

 3. Kaucja - wpłata łącznie z pisemnym wnioskiem do Zarządu WMZSzach o rozpatrzenie 
odwołania lub protestu dotyczącego rozgrywek szachowych w województwie:

 3.1. klub/drużyna - 50 PLN,

 3.2. zawodnik (indywidualnie) - 30 PLN.

 4. Pozostałe stawki opłat wyżej nie wymienionych lub nie ujętych w komunikacie 
Organizacyjno-Finansowym PZSzach obowiązywać będą według oddzielnych ustaleń. 

Zachęcamy do regulowania wszelkich opłat poprzez konto. 

Nie zapominajmy przy wpłacie na konto o tytule wpłaty.

sekretarz WMZSzach 
Bogdan Jeżak

prezes WMZSzach

Jerzy Daliga

UCHWAŁA NR 7/2011 z dnia 18.12.2011 

Przy jednym głosie wstrzymującym postanowiono dofinansować udział Aleksandra Miśty 
w Mistrzostwach Polski w wysokości 250 zł.
Głosowało 7 członków zarządu.

UCHWAŁA NR 8/2012 z dnia 29.01.2012 

Do reprezentowania na zewnątrz i podejmowania zobowiązań finansowych Warmińsko-
Mazurskiego Związku Szachowego  upoważnieni zostali przez Zarząd Związku:
1) Jerzy Daliga
2) Bogdan Jeżak
3) Radosław Malczyk
Dla ważności oświadczeń wymagane są  podpisy dwóch osób spośród trzech upoważnionych.

UCHWAŁA NR 9/2012 z dnia 29.02.2012 

Koszty podróży do 100 km według ceny biletu pociągu osobowego II klasy.

Koszty podróży powyżej 100 km według ceny biletu pociągu pośpiesznego II klasy.
Większe koszty podróży na podstawie udokumentowanych kosztów i tylko w uzasadnionych 
przypadkach.

UCHWAŁA NR 10/2012 z dnia 15.05.2012 

Za zdobycie II miejsca na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w szachach klasycznych 
przyznano nagrodę dla Igora Janika w wysokości 500 zł.

UCHWAŁA NR 11/2012 z dnia 30.06.2012
Regulamin konsultacji i głosowań elektronicznych

1. Konsultację elektroniczną może przeprowadzić każdy członek Zarządu

2. Głosowanie elektroniczne mogą ogłosić:

   a) Prezes WMZSzach



   b) Wiceprezes WMZSzach

   c) Sekretarz WMZSzach

   z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu

3. Udział w konsultacjach i głosowaniach elektronicznych jest obowiązkowy

4. Termin odpowiedzi wynosi 72 godziny od rozesłania maila

5. Nieuczestniczenie w konsultacji lub głosowaniu elektronicznym bez usprwiedliwienia jest 
równoważne z nie uzasadnioną absencją na zebraniu zarządu.

UCHWAŁA NR 13/2012 z dnia 18.11.2012

Zarząd WMZSzach zwołuje Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów WMZSzach dnia 
13.01.2013 r. godz. 10.00, Olsztyn ul. Żołnierska 15.

UCHWAŁA NR 14/2012 z dnia 18.11.2012
Ordynacja Wyborcza

1. Członek Warmińsko Mazurskiego Związku Szachowego wyłania delegatów na Walne

Zgromadzenie Delegatów WMZSzach według następującego klucza:

(a) każdemu klubowi przysługują dwa mandaty delegata,

(b) klub posiadający licencję klubową w którym zarejestrowanych jest minimum 15 zawodników

z licencjami zawodniczymi otrzymuje dodatkowy mandat

(c) klub który w roku zebrania oraz w roku poprzednim zorganizował minimum po jednym

turnieju o charakterze klasyfikacyjnym otrzymuje dodatkowy mandat

(d) Ilość przysługujących mandatów nalicza się według stanu w dniu podjęcia uchwały zwołującej

zebranie

2. Mandat delegata musi posiadać :

(a) wpisane trwale nazwisko i imię delegata

(b) pieczęć klubową

(c) podpis i ewentualnie pieczęć osoby upoważnionej

3. Mandat nie spełniający któregokolwiek z punktów ustępu 2 nie uprawnia do czynnego prawa

wyborczego – osoba może uczestniczyć w zebraniu bez prawa głosowania.

4. Mandaty do klubów wysyła sekretarz WMZSzach natychmiast po ogłoszeniu terminu zebrania.(

do 3 dni)

5. Kandydatów do władz zgłasza się podczas zebrania ustnie , zgłoszenie kandydata zgodnie

z ustępem 3c § 17 statutu wymaga formy pisemnej.

UCHWAŁA NR 15/2012 z dnia 18.11.2012

Na postawie §16 Statutu Zarząd WMZSzach postanowił uzupełnić skład Zarządu.
Każdy członek Zarządu ma prawo zgłosić jednego kandydata. Zgłoszony kandydat powiadamiania 
mailem prezesa o zgodzie na pracę w Zarządzie. Spośród zgłoszonych kandydatów wybrany 
zostanie drogą głosowania elektronicznego (zwykła większość) nowy członek Zarządu.



UCHWAŁA NR 16/2012 z dnia 18.11.2012
Odznaki Honorowe PZSzach

UCHWAŁA NR 17/2012 z dnia 14.12.2012

Na postawie §16 Statutu Zarząd WMZSzach uzupełnij skład Zarządu. Do zarządu w wyniku 
głosowania elektronicznego został wybrany Tadeusz Hennig.

Głosowało 5 członków Zarządu.
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