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1. Powitanie
2. Ustalenie porządku obrad
3. Krótkie omówienie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego WMFS 

(7.01.2012)
4. Rozliczenie finansowe (wpływy i wydatki) od ostatniego zebrania do 28.01. 

łącznie z kwotami, datami  i nr dokumentu (Miśta)
5. Rozliczenia delegacji  - zasady
6. Ustalenie zasad powoływania kadry województwa
7. Propozycje programów szkolenia dla klubów (istnieje taka potrzeba) pisząc o 

dotacje na szkolenie  należy podawać program szkolenia
8. Powołać nowego (może być chyba ten sam?) koordynatora (musi chcieć ściśle 

współpracować z zespołem d/s szkolenia i zobowiązać się do rozliczania 
imprez)

9. Rozpoczynamy pracę nad nowym statutem (propozycja powołania komisji )
10. Kalendarz imprez wojewódzkich szczególnie IMWJ termin
11. Jak zwiększyć ilość turniejów klasyfikacyjnych czy "nakazać"  klubom ich 

organizowanie ?
12. Zastanowić się co zrobić, aby kluby wystawiały reprezentacje  na  Drużynowe 

Mistrzostwa Województwa Juniorów (ostatnia edycja to chyba porażka, gdzie 
tkwi przyczyna)

13. Wyjazd naszej reprezentacji na MPJ
14. Wyjaśnić sobie powody i przyczyny ostatniej  korespondencji mailowej
15. Ustalić kto i na jakich zasadach reprezentuje WMZSzach w rozmowach z 

instytucjami na terenie województwa i na forum zewnętrznym
16. Sprawy różne

1. Powitanie
Prezes przywitał zgromadzonych.
Obecni na zebraniu członkowie Zarządu:
Jerzy Daliga, Grzegorz Miśta, Bogdan Jeżak, Mirosław Kruklis, Radosław Malczyk,
Andrzej Gula.
Dodatkowo obecny był Tadeusz Hennig jako przedstawiciel Zespołu do spraw szkolenia.



2. Ustalenie porządku obrad
Rozpatrywano sprawy zgodnie z propozycją prezesa zaproponowaną w e-mailu 

3. Krótkie omówienie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego WMFS 
(7.01.2012)
Prezes Jerzy Daliga poinformował o przebiegu zebrania. Przedstawił również aktualny pełny 
wyciąg z KRS naszego Związku.

4. Rozliczenie finansowe (wpływy i wydatki) od ostatniego zebrania do 28.01. 
łącznie z kwotami, datami  i nr dokumentu (Miśta)
Grzegorz Miśta przedstawił bilans finansowy Związku za 2011 rok.

UCHWAŁA NR 8/2012
z dnia 29.01.2012 

Do reprezentowania na zewnątrz i podejmowania zobowiązań finansowych Warmińsko-Ma-
zurskiego 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.

5. Rozliczenia delegacji  - zasady

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.

6. Ustalenie zasad powoływania kadry województwa
Kadra 2012 została powołana na podstawie dotychczasowych zasad. Zespół przedstawił zmie-
nioną klasyfikację juniorów. Szczegóły zostały przegłosowane przez Zarząd. Nowe zasady 
będą sukcesywnie uwzględniane w klasyfikacji juniorów.

7. Propozycje programów szkolenia dla klubów (istnieje taka potrzeba) pisząc 
o dotacje na szkolenie  należy podawać program szkolenia
Zespół przedstawił przykładowy program szkolenia. Program wymaga oficjalnego zatwier-
dzenia.
W internecie bez problemu dostępne są typowe programy dla nauki gry w szachy w szkołach.

8. Powołać nowego (może być chyba ten sam?) koordynatora (musi chcieć ściśle 
współpracować z zespołem d/s szkolenia i zobowiązać się do rozliczania 
imprez)
Koordynatorem pozostał Bogdan Jeżak

9. Rozpoczynamy pracę nad nowym statutem (propozycja powołania komisji )
Do opracowania wstępnej wersji nowego Statutu powołano zespół w składzie Andrzej Gula, 
Radosław Malczyk. Wstępna wersja zostanie opublikowana na stronie związkowej po 1 mar-
ca. Do niej będzie można przesyłać konkretne uwagi oraz propozycje zmian. 
Ustalono, ze klucz mandatowy na NWZD pozostanie niezmieniony.
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10. Kalendarz imprez wojewódzkich szczególnie IMWJ termin
Najbliższy możliwy termin do przyjęcia to wolne dni w maju, wolne dni po święcie Bożego 
Ciała  lub pierwszy weekend września

11. Jak zwiększyć ilość turniejów klasyfikacyjnych czy "nakazać"  klubom ich 
organizowanie ?
Temat zostanie poruszony na zebraniu kierowników klubów. Związek jedynie może wypoży-
czyć sprzęt. Zareklamować turniej.

12. Zastanowić się co zrobić, aby kluby wystawiały reprezentacje na Drużynowe 
Mistrzostwa Województwa Juniorów (ostatnia edycja to chyba porażka, gdzie 
tkwi przyczyna).
Duża liczba i atrakcyjność turniejów indywidualnych powoduje , ze rozgrywki drużynowe są 
mało interesujące.
Sprawę postanowiono omówić także na tradycyjnym zebraniu kierowników klubów i sekcji 
szachowych.

13. Wyjazd naszej reprezentacji na MPJ
WMFS przeznaczyła łącznie na dofinansowanie MPJ w szachach klasycznych, szybkich , bły-
skawicznych, oraz eliminacji do MPJ, MMM 3000 zł. Zarząd, z tej kwoty, postanowił prze-
znaczyć 1200 zł na dofinansowanie MPJ w szachach klasycznych i OOM w SU.

14. Wyjaśnić sobie powody i przyczyny ostatniej  korespondencji mailowej

15. Ustalić kto i na jakich zasadach reprezentuje WMZSzach w rozmowach 
z instytucjami na terenie województwa i na forum zewnętrznym
Ogólnie cały Zarząd reprezentuje Związek. W istotnych sprawach powinni być informowani 
wszyscy członkowie Zarządu. 

16. Różne
Do zarządu związku wpływają różne wnioski. Zarząd sam nie zorganizuje turnieju. Głównym 
organizatorem życia szachowego są kluby. Zarząd natomiast może pomóc w ich organizacji 
np.:  wypożyczyć sprzęt związkowy, zareklamować turniej, podpisać list intencyjny.

 
Protokólant

/-/
Andrzej Gula
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