Toruń 19 kwietnia 2008 r.

Protokół z otwartego posiedzenia Zarządu KPZSzach
Obecni: Andrzej MICHALSKI, Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Sławomir WIERZBICKI, Tomasz WODZYŃSKI, Maria MICHALSKA, Paweł JAROCH, Mariusz STOPPEL,
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan NOGAL. Z zaproszonych gości – przedstawicieli
klubów i wyróżnionych zawodników – na spotkanie przybyli: Tomasz MASŁOWSKI, Andrzej SZCZEŚNIAK, Cezary KOZŁOWSKI, Paweł PALUSZKIEWICZ, Józef KLUGIEWICZ, Przemysław KUCHNIO, Jarosław KRAIŃSKI i Henryk MILEWSKI. Zarząd nie krył
rozczarowania tak niską frekwencją, zwłaszcza w aspekcie narzekań na brak dyplomów i wyróżnień za rozgrywki drużynowe w latach poprzednich.
Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Podokręgu PZPN w Toruniu.
Program posiedzenia obejmował:
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sprawozdanie sędziego głównego DMR
Wręczenie nagród za rozgrywki drużynowe
Sprawozdanie z MP Juniorów do 16 i 18 lat
Wykonanie budżetu za I kwartał 2008 r.
Głosowanie poprawek do uchwał budżetowych
Wniosek o organizację konferencji sędziowskiej w Toruniu
Badanie aktywności sędziowskiej
Informacja o złożonym wniosku na obóz kadry
Wniosek o przyznanie wyróżnienia (Grudziądz)
Sprawy bieżące

Sprawozdanie z rozgrywek złożył sędzia główny Ulrich JAHR. Szczegóły są opublikowane w Internecie i 14 komunikatach sędziowskich. Sprawozdanie sędziowskie zostało wysłane do PZSzach i FIDE. W Internecie zostało opublikowanych 721 rozegranych w ligach
partii (bez A-Klasy).
Prezes KPZSzach Andrzej MICHALSKI oraz skarbnik Tomasz WODZYŃSKI wręczyli
nagrody finansowe dla najlepszych szachistów DMR, ponadto najlepsi zawodnicy na poszczególnych szachownicach oraz czołowe zespoły wszystkich klas rozgrywek (do 6 miejsca!) otrzymali dyplomy z wyróżnieniami. Wyróżnienia (plakietki i dyplomy) przygotował
Tomasz WODZYŃSKI.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu KPZSzach został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym (+7,-0,=1).
Sprawozdanie z przebiegu i rezultatów Mistrzostw Polski Juniorów Starszych złożył Mariusz STOPPEL. Sprawozdanie w pisemnej formie jest dołączone do protokołu zebrania i
zostało przyjęte jako wzorowe. Była do mocno poszerzona wersja sprawozdania opublikowanego na stronie KPZSzach. To kolejny powód, dla którego warto było być w Toruniu. Trenerzy klubowi mieliby okazję zapoznać się z refleksjami Mariusza i wyciągnąć wnioski do pracy na przyszłość, gdyż cześć uczestników traktowała wyjazd na Mistrzostwa Polski bardzo
rekreacyjnie.
W dyskusji, która rozgorzała po relacji głos zabierali Sławomir WIERZBICKI, Andrzej
KARPIŃSKI, Tomasz WODZYŃSKI, Ulrich JAHR i Jan NOGAL. Wskazywano kierunki do
pracy z młodzieżą w przyszłości. Ostatecznie zebrani stwierdzili, że istnieje pilna konieczność
powołania Kolegium Trenerów w Związku, które będzie koordynować wszystkie działania
związane z kadrą i opieką nad juniorami w kolejnych latach.

Poruszana również sprawę dotacji na rozwój szachów juniorskich. Konkluzja z dyskusji
była następująca: pieniądze możemy dostać, jeśli wiemy co chcemy zorganizować i dodatkowo musimy coś od siebie dać.
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 r. złożył Tomasz WODZYŃSKI. Od marca br.
wydawanie licencji prowadzi społecznie skarbnik Tomasz WODZYŃSKI.
Stan konta na koniec kwartału wynosił 10741,99 + 111.25 w kasie. Przychody za miniony
okres kształtowały się następująco:
•

Składki członkowskie – 6800,00 zł (7 klubów nie opłaciło jeszcze składki na kwotę 1750,00 zł).

•

Wpisowe do turniejów – 4225,00 zł

•

Licencje zawodnicze – 182,00 zł

•

Licencje sędziowskie i trenerskie – 978,00 zł

•

Licencje klubowe – 30,00 zł

•

Dochody inne – 1983,79 zł

W trakcie zebrania dokonano kilku wpłat.
Wydatki w omawianym okresie to przede wszystkim:
•

Rozrachunki z budżetem państwa – 377,18 zł

•

Wynagrodzenia pracowników – 912,05 zł

•

Czynsz – 191,50 zł

•

Delegacje – 715,34

•

Opłaty bankowe – 58,00 zł

•

Znaczki pocztowe – 186,90 zł

•

Artykuły biurowe – 61,95 zł

•

Inne (pieczątki, organizacja walnego zebrania, zwrot do Urzędu Marszałkowskiego, opłaty sądowe za rejestrację) – 808,85

•

Ryczałty sędziowskie – 525,00 zł

•

Nagrody i puchary – 3556,50 zł

•

Nagrody inne – 324,00 (P. Jaroch)

•

Koszty szkoleniowców na MP – 11 70,00 zł

Poprawki do uchwał budżetowych referował Sławomir WIERZBICKI. W „polityce rachunkowości” – p XI - na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej słowo „Zarząd”
został zmienione na „władze”. Dokonano również zmiany numeracji dwóch kont księgowych,
bez naruszania istoty zagadnienia. Poprawki zatwierdzono jednogłośnie uchwała 04a/2008
(+8,-0,=0).
Kolegium Sędziów KPZSzach wystąpiło do PZSzach o organizację kolejnej ogólnopolskiej konferencji sędziowskiej w Toruniu. Sprawę referował Sławomir WIERZBICKI. Oficjalną ofertę należy złożyć do końca kwietnia br. Planowany termin 13 – 14 grudnia 2008 r i
ma to być konferencja wyborcza. Zarząd KPZSzach jednogłośnie przyjął tę propozycję, a Sławomir WIERZBICKI otrzymał nominację na kierownika konferencji w przypadku otrzymania organizacji w 2008 r. (uchwała 04b/2008) – (+7,-0,=1).

Sprawę wniosków o pozyskanie dodatkowych środków na działalność KPZSzach referował Sławomir WIERZBICKI. Wniosek o dofinansowanie Mistrzostw KPZSzach w Żninie nie
uzyskał aprobaty Urzędu Marszałkowskiego. Czeka na rozpatrzenie wniosek o zorganizowanie zgrupowania kadry przy okazji turnieju w Rewalu.
Tomasz WODZYŃSKI referował wniosek Grzegorza SANKEWICZA na przyznanie brązowej odznaki dla Romana WARDZIŃSKIEGO z UKS Kopernik Grudziądz – organizatora
Międzynarodowego Turnieju Juniorów. Odznaka została przyznana jednogłośnie (uchwała
04c/2008).
W przerwie obrad zebrało się Kolegium Sędziów KPZSzach w składzie Maria MICHALSKA, Andrzej KARPIŃSKI i Andrzej SZCZEŚNIAK oraz zaproszeni Ulrich JAHR i Paweł
JAROCH. Kolegium wykluczyło dwóch nieaktywnych członków Kolegium Kazimierza
BUDNIKA i Bartosza FLADROWSKIEGO, którzy nie udzielali się w pracach od początku
kadencji. W miejsce wykluczonych zgodę na dokooptowanie do Kolegium wyraził Ulrich
JAHR. Kolegium wydało nominację na sędziego głównego mistrzostw przedszkolaków dla
Pawła PAWŁOWSKIEGO w Toruniu oraz Pawła JAROCHA na sędziego Drużynowych Mistrzostw KPZSzach Juniorów w Bydgoszczy. Kolegium przedyskutowało projekty regulaminów tych zawodów. W czerwcu odbędą się mistrzostwa indywidualne juniorów, sędzia
otrzyma nominację po ustaleniu miejsca rozgrywania tych zawodów. W dniach 21 – 27
czerwca odbędą się w Żninie Indywidualne Mistrzostwa KPZSzach Seniorów i Juniorów
Starszych. Nominację sędziowską otrzymał Andrzej MICHALSKI.
Sprawy różne.
Sławomir WIERZBICKI podał informację o utworzeniu witryny internetowej Zarządu
KPZSzach oraz instrukcję korzystania z tej witryny. Adres strony: www.kpzszach.org.pl .
Prezes odczytał pismo przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie przedstawienia
do kontroli dokumentów i ksiąg z 2007 r. w terminie do 19 kwietnia br. Jan Nogal przedstawił
w nim swoje zastrzeżenia do sposobu dokumentowania działalności poprzedniego Zarządu
KPZSzach oraz uwagi po pierwszej kontroli finansów związku. Następnie kolega Prezes odczytał odpowiedź na powyższe pismo, do której po raz kolejny ustosunkował się kol. Przewodniczący. Po burzliwej dyskusji postanowiono, coraz mniej merytorycznej, postanowiono
do sprawy wrócić w późniejszym terminie, z uwagi na jej złożoność i różnice w interpretacji
prawnej.
Sławomir WIERZBICKI wyjaśnił, że Związek nie prowadzi działalności gospodarczej a
tylko działalność społeczną. Głos w tej sprawie zabierali Sławomir WIERZBICKI, Tomasz
WODZYŃSKI i Ulrich JAHR.
(w związku z brakiem stosownych dokumentów podczas trwania zebrania polecam lekturę,
która rozwieje wszelkie wątpliwości – lektura)
Zarząd KPZSzach podjął decyzję o rozegraniu barażu meczowego pomiędzy zespołami
Krajan NOK Nakło i Merkury Brodnica o pozostanie w Lidze Okręgowej (uchwała
04d/2008) . Mecz odbędzie się w Toruniu, w maju br. Organizatorem będzie KSz TORFARM-64. Zwycięzca pozostanie w Lidze Okręgowej, przegrany spadnie do A-Klasy. W
przypadku remisu decyduje punktacja pomocnicza ujęta w kodeksie szachowym. KPZSzach
opłaci sędziego meczu, zespoły przyjadą do Torunia na własny koszt. Obowiązują składy
zgłoszone do zakończonej edycji DMR oraz stan ewidencji na dzień 6 kwietnia 2008 r.
Tomasz WODZYŃSKI podał, że trzy kluby Wieża Więcbork, MGOK Mrocza i Zryw Jeżewo nie opłaciły licencji klubowej. Zawodnicy tych klubów nie mogą do chwili uzyskania
licencji startować w wyczynowych turniejach szachowych.

Zarząd zatwierdził przedstawione przez Kolegium Sędziów KPZSzach regulaminy mistrzostw przedszkolaków (organizator UKS OPP Toruń, sędzia Paweł Pawłowski), drużynowych mistrzostw KPZSzach juniorów organizowanych przez PKS Wiatrak Bydgoszcz (sędzia
Paweł JAROCH) oraz otwartych mistrzostw KPZSzach seniorów i juniorów starszych w Żninie (sędzia Andrzej MICHALSKI). Został również wstępnie zatwierdzony regulamin Mistrzostwa KPZSzach juniorów w szachach szybkich w czerwcu br., chociaż nie ustalono jeszcze organizatora (wpłynął jeden wniosek). Regulaminy będą opublikowane na witrynie Zarządu KPZSzach (uchwała 04e/2008).
Kolegium Sędziów KPZSzach organizuje w dniach 17-18 maja br. kurs sędziowski na
klasy okręgowe. W dniu 18 maja odbędzie się (na zakończenie kursu) wojewódzka konferencja sędziowska. Wydany zostanie komunikat organizacyjny.
Wakacje z szachami – Łazy k/Koszalina, KPZSzach otrzymał osiem miejsc dla juniorów.
Sprawy organizacyjne tych wakacji prowadzi Andrzej KARPIŃSKI. Ustalono skład uczestników (8 wniosków na 8 miejsc) – uchwała 04f/2008 (+8,-0,=0).
Regulamin powoływania kadry wojewódzkiej juniorów przedstawił Andrzej KARPIŃSKI. Zarząd wstępnie zatwierdził regulamin, z możliwością nowelizacji po otrzymaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Regulamin zostanie opublikowany na stronie Zarządu KPZSzach (uchwała 04g/2008).
Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w dniu 8 czerwca br. w MDK Nr 1 w Bydgoszczy.
Na tym kolejne 4 - godzinne zebranie zakończono.

