Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Mazowieckiego Związku Szachowego
Warszawa, Al. Jerozolimskie 49, 02 czerwca 2013 roku
PRZEBIEG OBRAD
Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 11.00. Sprawozdanie z przebiegu zebrania:
1. Przywitanie delegatów dokonał Andrzej Dobrowolski, prezes MZSzach, który następnie
zaproponował na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p. Waldemara Dudzińskiego i
na wiceprzewodniczącego zebrania p. Marka Prusa.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Obie kandydatury otrzymały
jednogłośne poparcie zebranych delegatów
3. W kolejnych dwóch punktach obrad zatwierdzono jednogłośnie „Regulamin obrad
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego MZSzach” i „Porządek obrad”.
4. Przystąpiono do wyboru Komisji Walnego Zgromadzenia, do których zgłoszono:
a.
Komisja Mandatowa: Andrzej Dobrowolski, Ryszard Królikowski, Robert Krasiewicz
b.
Komisja Skrutacyjno- Wyborcza: Włodzimierz Prażmowski, Dorota Żebrowska,
Arkadiusz Dróżdż
c.
Komisja Uchwał i Wniosków: Wojciech Kulik, Michał Bartel, Marek Prus
5. Zarządzono 5 minut przerwy na ukonstytuowanie się Komisji Zjazdowych. Komisje
ukonstytuowały się następująco:
a. Komisja Mandatowa: Andrzej Dobrowolski – przewodniczący, członkowie Ryszard
Królikowski i Robert Krasiewicz. Komisja przedłożyła protokół: na 55 upoważnionych
do głosowania na zebranie przybyło 18 delegatów, (załącznik nr 1).
b. Komisja Skrutacyjno- Wyborcza: Dorota Żebrowska – przewodnicząca, Włodzimierz
Prażmowski - sekretarz, Arkadiusz Dróżdż – członek (załącznik nr 2)
c. Komisja Uchwał i Wniosków: Michał Bartel – przewodniczący, Marek Prus –
wiceprzewodniczący, Wojciech Kulik – członek (załącznik nr 3)
6. Na wniosek Andrzeja Dobrowolskiego – Prezesa MZSzach uczczono chwilą ciszy pamięć
zmarłego członka Zarządu MZSzach ś.p. Bogumiła Paterka.
7. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe Zarządu MZSzach za okres 2010-2013 przedstawił
w punktach Andrzej Dobrowolski, w części ewidencji i klasyfikacji Ryszard Królikowski.
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Zarząd MZSzach
a. Wybrany 11 osobowy Zarząd MZSzach ukonstytuował się: Andrzej Dobrowolski –
prezes, Wiesław Wójcik – wiceprezes, Maciej Jankiewicz – wiceprezes, Marek Prus
sekretarz, Robert Krasiewicz – skarbnik, członkowie: Krzysztof Chęciak, Józef
Flaziński, Bogumił Paterek, Waldemar Dudziński, Ryszard Królikowski, Krzysztof
Parol.
b. W 2011 zmarł Bogumił Paterek,
c. Z pracy w Zarządzie MZSzach zrezygnował Maciej Jankiewicz (e-mail)
d. 10.02.2013 Zarząd MZSzach odwołał z funkcji wiceprezesa Wiesława Wójcika i
Macieja Jankiewicza oraz funkcji sekretarza Marka Prusa z powodu braku aktywności
w pracach Zarządu. Na funkcję wiceprezesów powołano Ryszarda Królikowskiego i
Waldemara Dudzińskiego a na funkcję sekretarza Krzysztofa Parola
Współpraca z działaczami poprzedniego Zarządu MZSzach
Przy wyjaśnieniu i rozliczeniu zobowiązań zaciągniętych przez poprzedni Zarząd MZSzach
pomógł p. Jarosław Kowalewski i p. Teresa Antończak – księgowa oraz p. Waldemar
Dudziński. Dotacja na zawody na Woli została zwrócona, bo na zmianę terminu zawodów,
po wyznaczonym terminie realizacji zadania, nie wystąpił poprzedni Zarząd MZSzach.
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Otrzymane dotacje przez poprzedni Zarząd na prowadzenie zajęć szachowych zostały
rozliczone w wyznaczonych terminach.
Siedziba MZSzach
a. Siedziba MZSzach przy ul. Mazowieckiej miała umowę notarialną i zobowiązanie do
uiszczanie opłat za lokal i media. Kwota miesięczna wynosiła ok. 1500 zł, co w skali
roku dawało zobowiązania do uregulowania w wysokości 18.000 zł. Władze dzielnicy
Śródmieście zgodziły się na rozwiązanie umowy za trzymiesięcznym wymówieniem i
lokal został zdany w połowie września 2010r. Uporządkowanie dokumentacji i
uporządkowanie pomieszczenia do zdania zajęło bardzo dużo czasu w miesiącach
wakacyjnych 2010r.
b. Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu wyraziła zgodę na siedzibę MZSzach przy
ul. Grażyny 13/15. Od września 2010 do sierpnia 2011 spotkania działaczy MZSzach
odbywały się w sali konferencyjnej W-MFS. MZSzach nie ponosił kosztów za
korzystanie przez rok z sali w W-MFS.
c. Po przeniesieniu się Polskiego Związku Szachowego do nowego lokalu przy
Al. Jerozolimskich 49 MZSzach podpisał umowę na wykorzystywanie sali szachowej
na spotkania działaczy Związku i na organizację turniejów szachowych. Kwota rocznie
wynosi 3000 zł i jest płatna w dwóch ratach.
Telefony MZSzach
a. Telefon stacjonarny miał umowę, którą można było rozwiązać z końcem marca 2011r.
W pierwszej kolejności została zmniejszona płatność po zablokowaniu możliwości
dzwonienia, a następnie rozwiązano umowę
b. W drodze wyjątku została rozwiązana umowa na telefon komórkowy, uwzględniono
zaistniałą sytuację w MZSzach
c. Zaprzestano finansować łącze telefoniczne p. Marcina Prusińskiego, który bez umowy
miał opłacane łącze w pakiecie TV za obsługę poprzedniej witryny MZSzach
Witryna MZSzach
a. Poprzednia witryna MZSzach była założona przez p. Dariusza Prusińskiego, który
obsługę przekazał swojemu bratu Marcinowi Prusińskiemu. Na obsługę witryny
www.mzszach.net miał umowę podpisaną przez jednego członka Zarządu z
zobowiązaniem MZSzach do płatności w wysokości 120 zł miesięcznie. Ta umowa nie
została przedłużona. Kody dostępu do witryny nie były w dyspozycji Związku.
Propozycja p. Marcina Prusińskiego mówiła o kontynuowaniu płatności 120 zł za
miesiąc za obsługę i opłatę za łącze telefoniczne w pakiecie z TV. Te koszty
obciążałoby MZSzach kwotą około 3000 zł rocznie.
b. Nowa witryna MZSzach została założona przez firmę TORGO i kody dostępu są
własnością MZSzach. Płatność za założenie witryny z firmą TORGO została
uregulowana po roku w wysokości 1000 zł.
c. P. Marcin Prusiński jesienią 2010 roku zaczął domagać jakoby nie uregulowanych
zobowiązań przez poprzedni Zarząd od połowy 2009 roku. Była to nowa sytuacja, bo w
maju 2010 roku informował, że jest na bieżąco rozliczony. Sąd odrzucił roszczenia na
kwotę 686,02.
Trener koordynator MZSzach
a. Trener koordynator MZSzach Mariusz Karbowiak prowadził w 2010r. zajęcia szachowe
w Ursynowie z dziećmi początkującymi i za wykonaną pracę został rozliczony na
początku 2011 roku w takiej wysokości, na jaką była zawarta umowa z Dzielnicą
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Ursynów. P. Mariusz poinformował po czasie, że nie jest rozliczony w pewnej kwocie
za rok 2009, ale nie przedstawił na to dokumentów, które pozwalałyby na wypłacenie
należności. Z funkcji trenera koordynatora zrezygnował z końcem roku 2011. Z
obowiązku rozliczania dokumentacji trenera koordynatora w W-MFS wywiązywał się
bez zastrzeżeń.
b. Funkcji trenera koordynatora podjął się Filip Bargłowski, ale w kwietniu 2012 roku
zrezygnował. Sytuacja W-MFS nie dawała gwarancji finansowania działań trenera
koordynatora,
c. Trenera koordynatora wskazał klub Polonia Warszawa i dokumentację kadry młodzika i
juniora opracował i rozliczył Jerzy Owczarzak w Federacji Sportu Młodzieżowego
Kalendarz MZSzach
a. MZSzach kontynuuje organizację mistrzostw wcześniej realizowanych w kategorii
seniorów, juniorów, młodzików i przedszkolaków. Prowadzona jest Liga Mazowiecka i
Otwarta Liga Mazowiecka
b. Zarząd MZSzach opracował regulamin przyznawania mistrzostw w formie konkursu
ofert. Ten sposób nie sprawdził się, bo wpłynęła w terminie jedna oferta.
c. Prowadzone bezpośrednie rozmowy z działaczami, trenerami, sędziami pozwoliły na
zapewnienie organizatorów na wszystkie planowane zawody. Podziękowania za
podjęcie się organizacji zawodów należą się:
 p. Krzysztofowi Gosławskiemu i dyrekcji NOK Natolin za sponsorowanie i
przeprowadzenie w trzech kolejnych latach:
• mistrzostw Warszawy w szachach klasycznych,
• mistrzostw Warszawy w szachach szybkich
• mistrzostw Warszawy w szachach błyskawicznych
• mistrzostwa Mazowsza w szachach błyskawicznych
 p. Marii Macieja KS Polonia Warszawa – WOM w szachach klasycznych i WOM w
szachach szybkich 2013r.
 p. Annie Nożyńskiej, UKS Taktyk Białołęka – Mistrzostwa Mazowsza Juniorów,
WOM w szachach szybkich 2010 i 2011r.
 UKS Caissa Warszawa – WOM w szachach szybkich 2012r.
 p. Teresie Osypiuk, UKS Miłośnik Wesoła, obecnie UKS Gambit Wesoła –
Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkół w szachach
 p. Andrzejowi Szewczakowi, p. Wiesławowi Wójcikowi UKS E-szach Wiązowna,
p. Zofii Marks UKS 321 Warszawa – Mistrzostwa Przedszkolaków
 p. Andrzejowi Kądziołce UKS Czternastka Warszawa i Krzysztofowi Parolowi
MTSz Mińsk Mazowiecki – Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Juniorów
 p. Dariuszowi Różyckiemu UKS Szachylice Chylice – MMM w 2010r.
 p. Andrzejowi Szewczakowi i p. Ryszardowi Królikowskiemu – eliminacje
międzywojewódzkie juniorów, Łochów 2010 i Miętne 2012
 p. Ryszardowi Królikowskiemu – Mistrzostwa Warszawy i Mistrzostwa Mazowsza
w rozwiązywania zadań szachowych
 p. Krzysztofowi Parolowi – Mazowiecka Liga Seniorów i Otwarta Liga Seniorów
d. Od 2011 roku kalendarz imprez wojewódzkich i warszawskich jest opracowywany na
jesieni poprzedniego roku i publikowany na witrynie MZSzach. Dodatkowo na witrynie
MZSZach kluby mogą umieszczać informację o swoich turniejach
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e. W 2011 roku zostały zreformowane rozgrywki Ligi Mazowieckiej i Otwartej Ligi
Mazowieckiej. Zmniejszono liczbę zjazdów do 5.
Finanse MZSzach
a. Do marca 2013 roku konto MZSzach było w banku PKO BP. Koszt za prowadzenie
konta wynosił 28 zł miesięcznie + 1,2 zł za przelew
b. Od stycznia 2013 roku konto MZSzach jest w banku BGŻ bez kosztów za prowadzenie
i przelewy
c. W 2011 i 2012 roku zostały uregulowane należności wobec PZSzach wynikające z nie
zapłaconych opłat K-R z turniejów FIDE i wpłat klubów składki członkowskiej nie
przekazanej w 60% do PZSzach.
d. Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza realizowane w 2010 i 2011 roku były finansowane
z funduszy Warszawy i Mazowsza poprzez W-MFS
e. W 2012 roku jedynie WOM w szachach szybkich objęło dofinansowanie z funduszy
Warszawy, bo zawody zrealizowano w marcu. Od kwietnia 2012r. W-MFS ma kłopoty
sądowe i nie otrzymuje kolejnych transz środków na realizację zadań. Fundusze z
Warszawy przypadające na szachy, z upoważnienia MZSzach, wykorzystała Polonia
Warszawa na zawody szachowe.
f. W 2013 roku MZSzach upoważnił do wnioskowania o środki z Warszawy i Mazowsza
nowo powstałą Unię Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza. (w głosowaniu
członkowie Zarządu byli za). Ofertę złożył też SZS Warszawy i Mazowsza. Unia nie
otrzymała środków z Warszawy i Mazowsza, co spowodowało, że w bieżącym roku
realizowane zadania są dzięki sponsorom, z wpisowego i środków MZSzach. Obecnie
MZSzach upoważnił SZS do występowania o środki na realizowane zadania szachowe i
w nowych ogłoszonych konkursach ofert w Warszawie i Mazowszu.
g. W maju 2013r. o środki na kadrę juniora i młodzika MZSzach upoważnił AZS
Środowisko
h. Bilans. Rozliczenia odbywają się przelewami, nie było wypłaty gotówki z konta.
Wpłaty
Wydatki
Stan konta
 Od 15 maja 2010 do 31 grudnia 2010
7478,19
6237,59
1240,60
Zobowiązania do uregulowania 13.843,49 zł
 Rok 2011
31957,44
29213,78
2743,66
 Rok 2012
69670,28
69666,14
4,14
 Stan konta 31 maja 2013
4217,37
- oczekiwany przelew z PZSzach za 50% składek klubów
2220,00
- zobowiązanie wobec PZSzach za wydane licencje 2010-2012 ok. 5000 zł
Klasyfikacja i ewidencja – Ryszard Królikowski
a. Ewidencja:
 stan na 15.05.2010. Około 1500 zawodników w CR, dużo danych nieaktualnych.
 stan na 02.06.2013 – 6966 zawodników w CR, dane aktualne.
b. Licencje zawodnicze:
 stan na 05.2010. 451 zawodników z licencją, dane dotyczące 93 licencji nie
zgłoszone do PZSzach.
 stan na 06.2013 – 1132 wydane licencje, wszystkie w CR.
c. Trenerzy/instruktorzy:
 stan na 05.2010: T – 5 licencji, INS – 20 licencji, brak większości danych w CR.
 stan na 06.2013 - T – 5 licencji, INS – 33 licencje, wszystkie w CR.
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d. Kluby:
 Aktualny stan w CR: 54 kluby (5 klubów – trwająca procedura wykreślenia).
 W przypadku niektórych klubów nieprzekazane do PZSzach składki z lat
poprzedniej kadencji, zostały przekazane w trakcie obecnej kadencji do PZSzach. Z
tego tytułu dodatkowe obciążenie w obecnej kadencji MZSzach wyniosło kilka
tysięcy zł.
Komisja sędziowska – Ryszard Królikowski
a. Sędziowie:
 stan na 05.2010 – 58 licencji, większość zamieszczona w CR, błędy w numeracji.
 Stan na 06.2013 – 110 licencji, wszystkie w CR, dane aktualne. 80 sędziów
aktywnych w 2012 lub 2013 roku.
b. Kursy sędziowskie:
 06.2010 (Warszawa),
 01.2012 (Warszawa),
 07.2012 (Warszawa - A. Szewczak),
 01.2013 (Radom),
 03.2013 (Płock).
Komisja rewizyjna
a. W zebraniach Zarządu MZSzach brał udział Maciej Pac, członek komisji rewizyjnej
b. Komisja rewizyjna w dniu 25 kwietnia 2013 roku kompleksowo sprawdziła działalność
Zarządu MZSzach i wystawiła pozytywną opinię. (załącznik nr 4)
Sukcesy sportowe
a. Wyniki reprezentantów Mazowsza w MPJ, OOM, MMM i rozgrywkach drużynowych
są prezentowane na witrynie MZSzach
b. Ekstraklasa – KS Polonia Warszawa, mistrz Polski, 2012r. MLKS Nadnarwianka
Pułtusk, LKS Wrzos Międzyborów
c. I Liga – KS Polonia II Warszawa, 2012r. ZMCh Polska YMCA Warszawa,
d. II Liga – KS Warsaw Sharks Warszawa (awans), Gostmat 83 Gostynin, UKS TSz
Zieloni Zielonka, KS Polonia III Warszawa (spadek)
e. Ekstraliga Juniorów – II KS Polonia Warszawa
f. II Liga Juniorów – I MTSz Mińska Mazowiecki (awans), UKS Czternastka Warszawa,
UKS Szachylice Chylice, UKS MDK Otwock (spadek) UKS Radom (spadek)
g. W ostatnich 8 latach w klasyfikacja klubów za sport młodzieżowy w szachach w Polsce
KS Polonia Warszawa siedmiokrotnie zajmowała I miejsce.
W/w sprawozdaniu uwzględniono informację, pominiętą przy przedstawianiu
sprawozdania, podziękowanie dla p. Andrzeja Szewczaka za organizację Mistrzostw
Mazowsza Przedszkolaków w 2010r. – na wniosek p. Andrzeja Szewczaka.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 2010-2013. Maciej Pac, członek Komisji
Rewizyjnej przedstawił informację o wnioskach:
 Komisja zobowiązała Zarząd do zorganizowania zebrania sprawozdawczego
 Na wniosek prezesa MZSzach Komisja wyraziła zgodę na spisanie i likwidację
przejętego sprzętu elektronicznego, który nie jest przydatny.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 Paweł Staniszewski zgłosił wniosek, by sprawozdania roczne Zarządu MZSzach były
standardem oraz, by wybierać delegatów na WZD PZSzach podczas Walnego
Zgromadzenia Delegatów MZSzach
 Marek Prus zgłosił, żeby organizatorów zawodów wyróżnić nagrodą na kolejnym WZD
(wyborczym) MZSzach – kończącym kadencję obecnego Zarządu
10. Przewodniczący obrad zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji nad sprawozdaniami.
Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie po czym przewodniczący zarządził
głosowanie o udzieleniu absolutorium dla Zarządu. W głosowaniu jawnym delegaci
jednogłośnie udzielili absolutorium.
11. Dyskusja w sprawach różnych.
 Maria Macieja poinformowała o kłopotach w MKS Polonia Warszawa i przeniesieniu
czynnych zawodników do KS Polonia Warszawa oraz o tym że sprzęt szachowy
pozostał na stanie MKS-u. Z tego powodu p. Maria Macieja zwróciła się o
udostępnienie sprzętu na turniej M. Najdorfa i ME w szachach szybkich i
błyskawicznych
 Ryszard Królikowski zgłosił wniosek, by zawodnicy z licencją MZSzach, nie
zainteresowani przynależnością klubową, opłacali składkę roczną w wysokości 30 zł.
12. W drugiej części zebrania przystąpiono do wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie
Delegatów Polskiego Związku Szachowego odbywające się dn. 16.06.2013r.
 Zgłoszono 9 kandydatów w następującej kolejności: Maria Macieja, Ryszard
Królikowski, Andrzej Dobrowolski, Marek Prus, Tomasz Delega, Waldemar Dudziński,
Agnieszka Brustman, Robert Krasiewicz, Andrzej Szewczak
 w czasie przygotowania kart do głosowania, Andrzej Dobrowolski poinformował, że
Zarząd MZSzach zgłosił w wymaganym terminie 25 maja Tomasza Delegę na
kandydata na prezesa PZSzach. Na prośbę przewodniczącego zebrania Tomasz Delega
przedstawił jaki będzie prezentował program i zwrócił się do przyszłych delegatów
MZSzach o poparcie na WZD tego programu.
 Przeprowadzono tajne głosowanie na delegatów na WZD PZSzach, po czym
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjno – Wyborczej przedstawiła wyniki wyborów w
kolejności alfabetycznej: Agnieszka Brustman 10, Tomasz Delega 16, Andrzej
Dobrowolski 13, Waldemar Dudziński 9, Robert Krasiewicz 5, Ryszard Królikowski
14, Maria Macieja 13, Marek Prus 9, Andrzej Szewczak 7. (załącznik nr 5)
13. W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Komisji „Uchwał i Wniosków Walnego
Zgromadzenia” poinformował, że podczas obrad wpłynęły 3 wnioski:
 Wniosek p. Marii Macieja o bezpłatne udostępnienie sprzętu szachowego na
turnieje organizowane przez Fundację Szachową Gen. K. Sosnkowskiego. Delegaci
przyjęli tą uchwałę 15 głosami za, 0 wstrzymujących i 0 przeciw
 Wniosek Ryszarda Królikowskiego, by usunąć w CR PZSzach przynależność
klubową MZSzach w Warszawie zawodnikom, którzy nie opłacą składki rocznej z
tego tytułu w wysokości 30 zł. Delegaci przyjęli tę uchwałę 15 głosami za, 0
wstrzymujących i 0 przeciw.
 Wniosek p. Pawła Staniszewskiego w sprawie wyboru delegatów co 4 lata na WZD
PZSzach. Delegaci przyjęli tą uchwałę 8 głosami za, 6 wstrzymujących i 0 przeciw.
14. Waldemar Dudziński stwierdził, że program Walnego Zgromadzenia delegatów MZSzach
został w całości zrealizowany i zamknął obrady. Andrzej Dobrowolski podziękował
przewodniczącym za sprawne prowadzenie obrad.
Protokół z zebrania przygotowali: Andrzej Dobrowolski, Waldemar Dudziński,

