
Uchwała nr 35/2013 z dnia 12.12.2013 
 

Zarząd dokonał wyboru najlepszej oferty i powołał na trenera koordynatora kadry 
wojewódzkiej Bogdana Jeżaka 

 
Uchwałę podjęto w trybie głosowania elektronicznego jednogłośnie 

 

Uchwała nr 34/2013 z dnia 10.12.2013 
 

Do reprezentowania Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego w banku Zarząd 
upoważnia następujące osoby :  
Bogdan Jeżak  -  Prezes 
Grzegorz Trendowski – Sekretarz 
Tadeusz Hennig – Członek Zarządu 
 
Zlecenie operacji finansowej wymaga dwóch dowolnych podpisów z pośród trzech 
upoważnionych osób. 

 
Uchwałę podjęto w trybie głosowania elektronicznego jednogłośnie 

  

Uchwała nr 33/2013 z dnia 04.12.2013 
 

Zarząd dokonał wyboru najlepszej oferty i przyznał organizację Indywidualnych 
Mistrzostw Województwa Juniorów w szachach w roku 2014 klubowi UKS 
Trzydziestka Olsztyn. Zawody odbędą się w Olsztynie w terminie 19.06 – 22.06.2014 
 
Uchwałę podjęto w trybie głosowania elektronicznego jednogłośnie. 
 

 

Uchwała nr 32/2013 z dnia 02.12.2013 
 

  
Zarząd ukonstytuował się w składzie  : 
 
Bogdan Jeżak – Prezes 
Jerzy Romanowski – vice Prezes 
Grzegorz Trendowski – sekretarz 
 
Uchwałę podjęto w trybie głosowania elektronicznego jednogłośnie 

 



 

Uchwała nr  31/2013 z dnia 10.11.2013 
 

Przyjęto wniosek G. Miśty o sfinansowaniu zakupu, raz na rok, programu Chess Arbiter 
Pro lub innego aktualnie akceptowanego przez PZSzach i FIDE, dla sędziego 
najbardziej aktywnego, który samodzielnie sędziował minimum 5 turniejów 
klasyfikacyjnych, za które zostały dokonane opłaty.   

 

Uchwała nr  30/2013 z dnia 10.11.2013 
 

Zaakceptowano sposób ogłoszenia i przygotowania ofert dotyczących organizacji 
Indywidualnych Mistrzostw Województwa Juniorów w 2014 roku. Oferty mają być 
przygotowane zgodnie z opracowanym i opublikowanym wzorem. Ocena i wybór 
najlepszej oferty zostanie przeprowadzony zgodnie przyjętymi i opublikowanymi 
procedurami. Ustalono termin mistrzostw – 19 - 22.06.2014 r.; miejsce i termin 
składania ofert – w zamkniętych kopertach, na ręce nowego Zarządu w dniu 01.12.2013 
r., po zebraniu wyborczym. Wymagane dokumenty zostaną zamieszczone na stronie 

 
 

Uchwała nr  29/2013 z dnia 10.11.2013 
 

Wprowadzono zmianę w nowym Regulaminie Grand-Prix 2014 zgodnie z wnioskiem 
Pana Zygmunta Raczkowskiego. Wprowadzono korektę brzmienia pkt. 4 Regulaminu. 
Poprawiona treść będzie dostępna na stronie internetowej Związku.  

 

Uchwała nr  28/2013 z dnia 10.11.2013 
 

1. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zostały rozpatrzone prośby o finansowe 
wsparcie skierowane do Zarządu przez Panią Janik, Panią Cichocką, Pana Barana i 
Pana Orłowskiego. Dofinansowanie przyznano: 

• P. Baran – kwotę 300,00 zł na udział w kursie na instruktora szachowego; 
• P. Cichocka – dofinansowanie do turniejów wskazanych przez zawodniczkę w 

łącznej kwocie 500,00 zł.; 
• P. Janik – przyznano nagrodę w formie bezpłatnego pobytu na turnieju 

organizowanym przez Agencję 64 Plus; 
• P. Orłowski – 500,00 zł. na kurs i egzamin sędziowski w Puławach; 

 

Przyznano także dofinansowanie do Turniejów Ostatniej Szansy w Łazach: 

• Zakrzewo Elbląg – 168,00 zł.; 
• UKS Trzydziestka Olsztyn – 168,00 zł. 

 



Uchwała nr  27/2013 z dnia 26.10.2013 
 

 Zarząd WMZSzach podjął uchwałę zwołującą zebranie na dzień 01.12.2013 , obowiązują 
zasady uczestnictwa : 
1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenia Delegatów. 
2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci 

członków Związku w liczbie zgodnej z kluczem uchwalonym przez Zarząd Związku. 

3. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą brać udział: 
a) członkowie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej, którzy nie zostali wybrani 

delegatami, 

b) osoby fizyczne, imiennie zaproszone przez Zarząd Związku, 
c) kandydaci do władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku, o ile wniosek jest 

poparty przez dwóch członków związku  zgromadzenie ma charakter wyborczy. 
Mają oni wszystkie prawa delegatów, z wyjątkiem głosu stanowiącego i czynnego 
prawa wyborczego 
 

Klucz mandatowy :  
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 tj. 26.10.2013 

 

Uchwała nr  26/2013 z dnia 15.09.2013 
 

Podjęto decyzję, że do 15.10.2013 należy składać wstępne deklaracje organizacji w roku 
2014 następujących imprez : 

• Indywidualne Mistrzostwa Województwa Juniorów 
• Liga Wojewódzka Seniorów 
• Liga Wojewódzka Juniorów 
• Mistrzostwa Województwa Przedszkolaków i dzieci do 7 lat. 
• Mistrzostwa Województwa Weteranów 

Składający deklarację po otrzymaniu imprezy przesyła szczegółową ofertę spełniającą 
warunki brzegowe: 

• zakwaterowanie : imprezy dla juniorów warunki internatowe lub lepsze, imprezy dla 
dorosłych minimum pokoje typu studio lub pokoje z łazienkami  



• maksymalna cena osobo-dnia dla imprez juniorskich 75 zł, przy imprezach dla 
dorosłych 85 zł  

Jeżeli na organizację imprezy wpłyną minimum dwie deklaracje wstępne to zostanie 
ogłoszony konkurs ofert. 

 

Uchwała nr  25/2013 z dnia 15.09.2013 
 

WMZSzach dofinansuje udział reprezentacji województwa w Eliminacjach do OOM i 
MPJ oraz w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików – zasady zostaną wkrótce 
opublikowane na stronie internetowej. 

 

Uchwała nr  24/2013 z dnia 15.09.2013 
 

Zarząd WMZSzach podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Koordynatora 
Kadry Wojewódzkiej na rok 2014. Zakres obowiązków i więcej szczegółów 
dotyczących konkursu pojawi się na stronie WMZSzach. Ustalono kwotę 
wynagrodzenia w wysokości 350,00 zł brutto za cały rok , 200 zł jeżeli Związek będzie 
realizował wyłącznie kadrę młodzika. 

 

Uchwała nr  23/2013 z dnia 22.06.2013 
 

Podjęto decyzję, iż w celu wyłonienia ośrodka organizującego Eliminacje 
Międzywojewódzkie i Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików, zostanie 
ogłoszony konkurs ofertowy. Na stronie internetowej WMZSzach zostanie 
zamieszczone ogłoszenie, które zostanie opracowane przez G.Miśtę. Po dwóch 
tygodniach od ogłoszenia Zarząd oceni oferty i dokona wyboru 

 

Uchwała nr  22/2013 z dnia 22.06.2013 
 

Propozycja Zarządu o dofinansowaniu udziału w MPJ w szachach szybkich, dla 
zawodników z poza Olsztyna: sfinansowanie 2 obiadów dla graczy z grup wiekowych 
12-14 lat, 3 obiady dla graczy z grup wiekowych 16-18 lat do kwoty 700,00 zł, której 
reszta zostanie rozdysponowana proporcjonalnie do punktacji wojewódzkiej. 
Szczegółowe zasady mają ukazać się jak najszybciej na stronie internetowej 
WMZSzach. 

 



Uchwała nr  21/2013 z dnia 22.06.2013 
 

W związku z tym, że terminy Festiwalu w Ostródzie i kolonii pokrywają się, 
niemożliwy jest udział uczestników kolonii w branym do punktacji turnieju w 
Ostródzie. W tej sytuacji Zarząd po przeprowadzonym głosowaniu zaakceptował aby do 
punktacji wojewódzkiej Juniorów dopisane zostały punkty za turniej rozegrany w 
trakcie „Wakacji z szachami” zgodnie z obowiązującymi zasadami dla zawodników 
biorących w nim udział. 

 

Uchwała nr  20/2013 z dnia 22.06.2013 
 

Zarząd zaakceptował i zatwierdził trenerów kadry, którymi zostali: Budrewicz, Spisak, 
Sławiński, Miśta, Zarębski, Kaźmierczak, Kempiński. Zarząd zobligował wybranych 
trenerów do dokonania opłat uprawniających do prowadzenia akcji szkoleniowych do 
dnia 28.06.2013 r. 

 

Uchwała nr  19/2013 z dnia 22.06.2013 
 

Zarząd zatwierdził ramowy zakres praw i obowiązków trenera koordynatora oraz zasady 
powoływania trenera koordynatora. 

 

Uchwała nr  18/2013 z dnia 22.06.2013 
 

Zarząd przyznał Igorowi Janikowi, za osiągnięte w 2013 r. wyniki sportowe 
dofinansowanie  w wysokości 500,00 zł do wskazanego przez niego turnieju. 

 

Uchwała nr  17/2013 z dnia 22.06.2013 
 

Ustalono ostateczne zasady rozliczenia kosztów podróży na OOM . 
 Kwota 675 zł przekazana przez WMFS zostanie podzielona na 5 części (po 135 zł 
każda część) , Pani Janik otrzyma 2 części tej kwoty w związku z przewozem trenera .  
Pozostałe osoby otrzymają dodatkowo po 35 zł ze środków własnych WMZSzach. 

 



Uchwała nr  16/2013 z dnia 28.04.2013 
 

Uchwalono dofinansowanie dla juniorów do turniejów rozgrywanych w województwie 
objętych klasyfikacją punktową juniorów. (Olsztyn ferie , Ostróda sierpień , Giżycko 
Trzy Leszcze , Kętrzyn grudzień) 
 
Zasady dofinansowania 

 
1 Dofinansowanie przysługuje wyłącznie zawodnikom posiadającym licencje 
2 Łączna pula dofinansowania na dany turniej wynosi : ilość dni x 200 zł 
3 Dofinansowanie rozdziela się na wszystkich zgłoszonych w terminie  

uprawnionych zawodnikom proporcjonalnie do punktów w klasyfikacji juniorów 
4 Przyznane dofinansowanie można wykorzystać wyłącznie na zakwaterowanie i 

wyżywienie wykupione w miejscu wskazanym przez organizatora. 
 
Dofinansowanie świadczeń wykupionych w innym miejscu wymaga pisemnej zgody 
organizatora 
Zarząd WMZSzach przyznał dofinansowanie w kwocie 2800 zł w 2013 oraz 1000 zł w 
2014. Szczegóły zostaną opublikowane na stronie związkowej, zakładka Komunikaty. 

 

Uchwała nr  15/2013 z dnia 28.04.2013 
 

WMZSzach dofinansuje szkolenie przez Internet w 1/3 kosztów (25 zł brutto) z GM 
Aleksandrem Miśtą dla KWJ (4 osoby). Każda osoba otrzyma 10h x 25 zł do 
wykorzystania na szkolenie w okresie V-VII. Pozostałą kwotę pokrywa macierzysty 
klub lub zawodnik. 

 

Uchwała nr  14/2013 z dnia 28.04.2013 
 

Zatwierdzono ramowy regulamin konkursu ofert 
Na imprezy  w roku 2014 zostaje ogłoszony konkurs ofert jesienią 2013 r. 

 

Uchwała nr  13/2013 z dnia 28.04.2013 
 

WZD PZSzach. - delegatami zostali wybrani: 
- J. Daliga, 
- T. Hennig, 
- B. Jeżak, 
- G. Miśta (rezerwowy). 

 



Uchwała nr  12/2013 z dnia 28.04.2013 
 

Wakacje z szachami - zasady dofinansowania kwotą 3600 zł: 
- pierwsza osoba otrzymuje 600 zł 
- kolejne 6 osób po 500 zł. 
Ze zgłoszonych osób przez kluby pierwsza osoba z listy dostaje dodatkowo 15 pkt., 
druga 10 pkt., trzecia 5 pkt. do klasyfikacji punktowej na dzień 5.05.2013. Tak 
utworzona lista wskaże 7 osób uprawnionych do dofinansowania. 

 

Uchwała nr  11/2013 z dnia 28.04.2013 
 

W związku z tym , że do OOM została dopuszczona zawodniczka rezerwowa kwota 
otrzymana z WMFS na pokrycie kosztów przejazdu zostanie podzielona na 5 części. 

 

Uchwała nr  10/2013 z dnia 27.03.2013 
 

Na kierownika Indywidualnych Mistrzostw Województwa Juniorów wybrany został 
Bogdan Jeżak. 

 

Uchwała nr  9/2013 z dnia 27.03.2013 
 

Na koordynatora akcji letniej „Wakacje z szachami 2013 ” wybrany został Mirosław 
Orłowski 

 

Uchwała nr  8/2013 z dnia 27.03.2013 
 

Kierownikiem ekipy wojewódzkiej na OOM w Wałbrzychu będzie T. Kempiński , 
będzie on również trenerem zawodników. Koszty podróży zostaną rozliczone ryczałtem 
kilometrowym na trasie Kętrzyn – Wałbrzych – Kętrzyn  według stawki obowiązującej 
w WMFS . Kwota zostanie podzielona po równo na 4 osoby 

 
 

Uchwała nr  7/2013 z dnia 27.03.2013 
 

Związek dofinansuje częściowo  wynagrodzenie trenera na OOM w kwocie 600 zł 
(zmiana uchwały nr 2/2013 – punkt c 

 
 



Uchwała nr  6/2013 z dnia 03.02.2013 
 

Podjęto uchwałę o zmianie reprezentacji w banku. T. Hennig został upoważniony do 
składania podpisu i reprezentowania WMZSzach. w banku. 

 

Uchwała nr  5/2013 z dnia 03.02.2013 
 

Sprawy księgowe Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego prowadzić będzie : 
Biuro Rachunkowe „Maria Getek” 

 

Uchwała nr  4/2013 z dnia 03.02.2013 
 

Ustalono termin IMWJ. - 30.05. - 02.06.2013, miejsce - Olsztyn. 
 

Uchwała nr  3/2013 z dnia 03.02.2013 
 

Zarząd uchwalił regulamin GP 2013 w szachach szybkich. 
 

Uchwała nr 2/2013 z dnia 03.02.2013 
 

Zarząd uchwalił następujące zasady udziału dofinansowania w Mistrzostwach Polski 
Juniorów : 
a) PP do lat 10, Szczyrk, Związek pokryje wpisowe oraz dofinansuje koszty pobytu w  

wysokości 400 zł dla zawodniczek (Czarnecka i Zarębska) – po 200 zł dla 
zawodniczki 

b) dofinansowanie do MP do lat 18 - U. Cichocka - wpisowe 110 zł oraz częściowe  
pokrycie kosztów pobytu i podróży w wysokości 500 zł. 

c) Dofinansowanie do OOM do lat 12 - zero zł, gdyż wszystkie koszty udziału 
zawodników pokrywa MSiT.  Honorarium dla trenera pokryją w równych częściach 
rodzice . Udział biorą Żółkiewski Jakub, Wierzbowska Aleksandra, Janik Igor 
Pierwszą rezerwową jest Daliga Anita. 

 
 

Uchwała nr 1/2013 z dnia 03.02.2013 
 

Zarząd zatwierdził KOF 2013 WMZSzach 
 

 

 


