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Protokół z Zebrania Zarządu WMZSzach

Olsztyn, 28 kwietnia 2013 r. godz. 10:15-16:00

Obecnych 6 członków Zarządu:
Jerzy Daliga, Andrzej Gula, Tadeusz Hennig, Bogdan Jeżak, Grzegorz Mista, Mirosław Orłowski. 

1) T. Hennig podsumował start w MPJ, OOM i MPM oraz przedstawił sprawozdanie w formie 
tabeli,

2) Organizacja wyjazdu i rozliczenia - w związku, że do OOM w SU została dopuszczona 
rezerwowa zawodniczka kwota związana z kosztami dojazdu zostaje podzielona na 5 części,

3) Zarząd zobowiązuje trenera z OOM w SU do sporządzenia sprawozdania z MPJun. w Książu,
4) M. Orłowski przedstawił sprawozdanie z MWoj. Przedszkolaków i dzieci do lat 7. Startowało 8 

dziewcząt i 31 chłopców,
5) 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. 5 osób za, 1 wstrzymał się,

6) B. Jeżak omówił aspekty przyznania MPJ w szachach szybkich i błyskawicznych dla agencji64. 
Miejsce - Olsztyn,

7) Decyzję kto będzie pełnił obowiązki sędziego głównego IMWJun. w Olsztynie podejmie 
kierownik turnieju. 3 osoby za, 3 się wstrzymały,

8) Skarbnik przedstawił rozliczenia finansowe na dzień 27.04.2013,
9) Wniosek Z. Raczkowskiego zostanie uwzględniony w przyszłorocznym Regulaminie Grand 

Prix,
10)WZD PZSzach. - delegatami zostali wybrani:

- J. Daliga,
- T. Hennig,
- B. Jeżak,
- G. Miśta (rezerwowy).

11)A. Gula przedstawił propozycję ramowego regulaminu konkursu ofert. Zarząd zlecił 
umieszczenie Regulaminu na stronie www, w zakładce Komunikaty,

12)T. Hennig przedstawił aktualną punktację juniorów,
13)Na oferty w roku 2014 zostaje wprowadzony konkurs ofert w 2013,
14)G. Miśta przedstawił projekt szkolenia KWJ i KWM,
15)Na wniosek G. Miśty przesunięto szkolenie z września na 21-23 czerwiec. Miejsce konsultacji 

zostanie podane w następnym komunikacie,
16)B. Jeżak do 15.05. przedstawi listę trenerów współpracujących z KWJ i KWM w 2013 roku,
17)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,

18)G. Miśta opracuje szczegółowy zakres praw i obowiązków dla koordynatora KWJ i KWM do 
20.05.,

19)Wniosek B. Jeżaka (treść poniżej)
Dofinansowanie dla juniorów do turniejów rozgrywanych w województwie objętych 



klasyfikacją punktową juniorów. (Olsztyn ferie , Ostróda sierpień , Giżycko Trzy Leszcze , 
Kętrzyn grudzień)
Ponieważ pojawiają się głosy o często wysokich kosztach gry w tych turniejach proponuję 
dofinansować zawodnikom udział ze środków własnych Warmińsko-Mazurskiego Związku 
Szachowego

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.
3 za, 2 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. M. Orłowski i G. Miśta mają odrębne zdanie:
- ferie z szachami odbędą się w 2014 roku, więc obecny Zarząd nie ma prawa decydować o 

przyszłorocznych wydatkach,
- Festiwal w Kętrzynie jest silny i z roku na rok przybywa uczestników. Nie ma więc potrzeby 

dofinansowywania szachistów, którzy i tak tam pojadą. Ponadto decydowanie o planach i 
wydatkach na nową kadencje nie leży w kompetencji dotychczasowego Zarządu,

- turniej w Giżycku ma tak niskie ceny związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem, że 
argumentacja o potrzebie dofinasowania szachistów jest bezzasadna,

20)Laptop zostanie przekazany dla B. Jeżaka na własność – cena do uzgodnienia,
21)Sprzęt szachowy (zegary, szachownice, bierki) przechowywany jest w Olsztynie w domu 

B. Jeżaka,
22)Regulaminy DMWJun. i DMWSen. zostaną poddane pod głosowanie elektroniczne w maju,
23)J. Daliga zgłosił wniosek o zdjęcie linku do blogu R. Borawskiego ze strony www 

administrowanej przez WMZSzach. Wniosek zostanie rozpatrzony za 3 miesiące.

protokołował 
Grzegorz Miśta

przewodniczący zebrania
Mirosław Orłowski


