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Informacja z
Zebrania Zarządu WMZSzach

Olsztyn, ul. Żołnierska 15
18 listopada 2012 r. godz. 10:30-14:30

1.Powitanie;
2.Ustalenie porządku obrad;
3.Punktacja Juniorów;
4.Termin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego WMZSzach;
5.Ordynacja wyborcza;
6.Spotkanie z trenerami;
7.Regulamin Dysyplinarny PZSzach oraz WMZSzach;
8.Odznaki honorowe;
9.Regulamin głosowania elektronicznego – doprecyzowanie;
10.Turnieje w których brali udział nasi zawodnicy oraz turnieje  
planowane;
11.Omówienie WZD w Warszawie oraz spotkania roboczego z  
przedstawicielami PZSzach w Kwidzynie;
12.Sprawy różne;

1.Powitanie.
Prezes przywitał zgromadzonych.
Obecni na zebraniu członkowie Zarządu:
Jerzy Daliga, Bogdan Jeżak, Mirosław Kruklis, Mirosław Orłowski, Andrzej Gula..

2.Ustalenie porządku obrad.
Rozpatrywano sprawy zgodnie z propozycją prezesa. Tematy zebrania uzgodniono wcześniej 
pocztą elektroniczną. Problem rezygnacji Rafała Malczyka z prac w Zarządzie WMZSzach 
dodano do spraw różnych.

3.Punktacja Juniorów
Doprecyzowano zasady klasyfikacji juniorów . Ustalono, że wszelkie propozycje zmian kla-
syfikacji w roku należy przesyłać na email prezesa. Obecne zasady (w wersji, która ma zna-
leźć się na stronie WMZSzach) obowiązują bez zmian do powołania kadry na 2013 rok.

4.Termin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego WMZSzach.
Uchwała Zarządu WMZSzach nr 13 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.



5.Ordynacja Wyborcza
Uchwalono klucz mandatowy, wymagania co do mandatu oraz złożenia przez kluby aktual-
nych danych.

Uchwała Zarządu WMZSzach nr 14 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 zawodni-
ków 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 zwo-
łującej 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 pra-
wa wyborczego – osoba może uczestniczyć w zebraniu bez prawa głosowania.
4. Mandaty do klubów wysyła sekretarz WMZSzach natychmiast po   ogłoszeniu terminu ze-
brania.(do 3 dni)
5. Kandydatów do władz zgłasza się podczas zebrania ustnie , zgłoszenie kandydata zgodnie 
z  ustępem 3c § 17 statutu wymaga formy pisemnej.

6.Spotkanie z trenerami.
Postanowiono , ze jednym z punktów WZD w dniu 13.01.2013r. Będzie spotkanie z trenera-
mi.

7.Regulamin Dyscyplinarny PZSzach oraz WMZSzach.
W związku, ze statutowym obowiązkiem uchwalenia przez WZD Regulaminu Dyscyplinarne-
go Związku oraz przyjęciem przez WZD PZSzach nowego Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZSzach, który reguluje również sprawy procedowania dyscyplinarnego na niższym szczeblu, 
zaproponowano uchwałę na WZD WMZSzach.
„Zasady procederowa dyscyplinarnego w WMZSzach określa Regulamin Dyscyplinarny 
PZSzach a w szczególności §4 ust.4-5, §5, §6, §30.”

8.Odznaki honorowe.
Zaakceptowano uzasadnione wnioski na brązowe i srebrne odznaki PZSzach.

9.Regulamin głosowania elektronicznego – doprecyzowanie.
W razie konieczności pilnego omówienia tematu lub głosowania niezbędne jest powiadomie-
nie członków Zarządu SMS - em.

10.Turnieje w których brali udział nasi zawodnicy oraz turnieje  
planowane.

Mirosław Orłowski omówił start drużyny „Ostródzianki” w Ekstralidze oraz Eliminacje do 
Mistrzostw Polski Juniorów oraz Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików.
Bogdan Jeżak przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej podczas Indywidualnych Mi-
strzostw Województwa Juniorów odnośnie propozycji  terminu i miejsca IMWJ w roku 2013.
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11.Omówienie WZD w Warszawie oraz spotkania roboczego z  
przedstawicielami PZSzach w Kwidzynie

Prezes Jerzy Daliga omówił WZD w Warszawie, Bogdan Jeżak spotkanie w Kwidzynie

12.Różne.
W związku ze złożeniem rezygnacji przez Rafała Malczyka z prac w Zarządzie postanowio-
no, że skład Zarządu WMZSZach zostanie uzupełniony.

Uchwała Zarządu WMZSzach nr 15 z dnia  18.11.2012
Na postawie §16 Zarząd WMZSzach postanowił uzupełnić skład Zarządu.
Każdy członek Zarządu ma prawo zgłosić jednego kandydata. Zgłoszony kandydat powiada-
miania mailem prezesa o zgodzie na pracę w Zarządzie. Spośród zgłoszonych kandydatów 
wybrany zostanie drogą głosowania elektronicznego (zwykła większość) nowy członek Za-
rządu.

Protokolant

/-/
Andrzej Gula
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