
Zebranie Zarządu Mazowieckiego Związku Szachowego 

10.02.2013 w siedzibie PZSzach w Warszawie, al. Jerozolimskie 49. 

  

Program spotkania: 

1. Realizacja kalendarza imprez 2012 roku (kłopoty W-MFS). 

2. Plan realizacji kalendarza imprez 2013 roku (powierzenie wnioskowania o fundusze Unii 

Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza). 

3. Wyniki szachistów Mazowsza w 2012 w zawodach indywidualnych i drużynowych  

4. Informacja o pracy trenera koordynatora w 2012 roku. 

5. Informacja o współpracy z PZSzach w sprawie wykorzystania siedziby przy Al. 

Jerozolimskich 49 na działalność MZSzach i organizację turniejów. 

6. Informacja o wykluczeniu przez PZSzach klubów szachowych, które nie opłacali składki 

członkowskiej do PZSzach. Informacja o nowych klubach szachowych na Mazowszu.  

7. Informacja o umieszczanych wiadomościach na witrynie MZSzach.  

8. Bilans wpłat i wydatków, zmiana konta. 

9. Informacja o rezygnacji z pracy w Zarządzie Macieja Jankiewicza.  Podział obowiązków 

członków Zarządu w 2013 roku. 

10. Wnioski członków Zarządu. 

  

Przebieg zebrania: 

Pkt. 1. 

Od kwietnia 2012 roku W-MFS przestała koordynować finansowanie sportu z funduszy 

Warszawy i Mazowsza z powodu wyroku sądowego. Wszystkie zaplanowane mistrzostwa 

Warszawy i Mazowsza zostały rozegrane dzięki organizatorom, którzy z wpisowego i 

funduszy własnych zorganizowali zawody. 

Pkt. 2. 

Zarząd poprzez głosowanie elektroniczne w 9 XII 2012 podjął decyzję o powierzeniu 

wnioskowania o fundusze „Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza”. Zarząd 

MZSzach przyjął informację o organizatorach mistrzostw Warszawy i Mazowsza w 2013 roku 

i jednogłośnie zatwierdził kalendarz MZSzach na rok 2013  

Pkt. 3. 

Wyniki drużynowe i indywidualne reprezentacji Mazowsza są opracowane i opublikowane na 

witrynie MZSzach w „informacjach”. 

Pkt. 4. 

Od kwietnie 2012 roku funkcję trenera koordynatora pełni Jerzy Owczarzak, trener Polonii 

Warszawa, i bardzo dobrze wywiązywał się z powierzonego zadania. 

Pkt. 5.  

Realizujemy wykorzystywanie, zgodnie z umową, lokal PZSzach na spotkania (poniedziałki), 

organizację turniejów (soboty i niedziele), zajęcia z głuchymi i niedosłyszącymi (wtorki). 

Pkt. 6.  

Do klubów PZSzach wysłał pisma o braku opłaconych składek członkowskich. Kluby, które nie 

odpowiedziały na w/w pismo i nie uregulowały wpłat zostały przez Zarząd PZSzach 

wykreślone z ewidencji. W 2012 roku zarejestrowane zostały nowe kluby. Wykaz aktualny 

klubów znajduje się na witrynie MZSzach 

Pkt. 7. 

Członkowie Zarządu wyrazili pozytywną opinię o aktualizacji informacji na witrynie MZSzach. 

Pkt. 8.  



Prezes i Skarbnik przedstawili do wglądu wykaz dokumentów finansowych za rok 2012. 

Od nowego roku jest założone nowe konto. MZSzach nie będzie obciążony comiesięcznymi 

opłatami za prowadzenie konta oraz nie będzie opłat za przelewy (do wszystkich banków). 

Wprowadza to znaczne oszczędności. 

Spotkanie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 25 lutego.  

Pkt. 9. 

Do prezesa MZSzach wpłynęła 22 maja 2012 roku informacja drogą elektroniczną (z konta 

Macieja Jankiewicza) o rezygnacji z pracy w Zarządzie MZSzach wiceprezesa Macieja 

Jankiewicza. Pod pismem były też wymienione nazwiska Wiesława Wójcika i Marka Prusa.  

W/w zostali poproszenie o złożenie rezygnacji na piśmie. 

Kolega Maciej Jankiewicz potwierdził 29 maja 2012 roku pocztą elektroniczną, że rezygnuje. 

Pozostali dwaj  koledzy Wiesław Wójcik i Marek Prus nie potwierdzili rezygnacji w żadnej 

formie (ustnej, elektronicznej, pisemnej) ale też nie zajęli ani razu stanowiska w 

głosowaniach elektronicznych. 

W związku z powyższym Andrzej Dobrowolski złożył wniosek, by Zarząd MZSzach podjął 

uchwały o przyjęciu rezygnacji kolegi Macieja Jankiewicza oraz o pozbawieniu funkcji 

Wiesława Wójcika i Marka Prusa, ponieważ w minionym roku nie pełnili powierzonych 

funkcji. 

Po dyskusji członkowie Zarządu MZSzach potwierdzili, że należy uszanować ich decyzję o 

rezygnacji z pełnionych funkcji i przystąpiono do głosowania nad kolejnymi uchwałami. 

Uchwała nr 1 

Zarząd MZSzach, na wniosek Andrzeja Dobrowolskiego, przyjął uchwałę o rezygnacji Macieja 

Jankiewicza z członka Zarządu MZSzach.  

W głosowaniu jawnym 7 członków Zarządu głosowało za przyjęciem tej uchwały. Nikt się nie 

wstrzymał od głosu, nikt nie był przeciw. 

Uchwała nr 2 

Zarząd MZSzach, na wniosek Andrzeja Dobrowolskiego, przyjął uchwałę o pozbawienie 

funkcji wiceprezes Zarządu MZSzach kolegi Wiesława Wójcika. 

W głosowaniu jawnym 7 członków Zarządu głosowało za przyjęciem tej uchwały. Nikt się nie 

wstrzymał od głosu, nikt nie był przeciw. 

Uchwała nr 3 

Zarząd MZSzach, na wniosek Andrzeja Dobrowolskiego, przyjął uchwałę o pozbawienie 

funkcji sekretarza Zarządu MZSzach kolegi Marka Prusa.  

W głosowaniu jawnym 6 członków Zarządu głosowało za przyjęciem tej uchwały. Jedna 

osoba wstrzymała od głosu, nikt nie był przeciw. 

 

Andrzej Dobrowolski otworzył dyskusję o powierzeniu stanowisk wiceprezesów i sekretarzy 

aktywnym członkom Zarządu. Ryszard Królikowski, Waldemar Dudziński i Krzysztof Parol 

wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w Zarządzie MZSzach i przystąpiono do głosowania nad 

kolejnymi uchwałami. 

Uchwała nr 4. 

Zarząd MZSzach, na wniosek Andrzeja Dobrowolskiego, przyjął uchwałę o powierzeniu 

funkcji wiceprezesa Zarządu MZSzach koledze Waldemarowi Dudzińskiemu.  

W głosowaniu jawnym 6 członków Zarządu głosowało za przyjęciem tej uchwały. Jedna 

osoba wstrzymała od głosu, nikt nie był przeciw. 

Uchwała nr 5. 



Zarząd MZSzach, na wniosek Andrzeja Dobrowolskiego, przyjął uchwałę o powierzeniu 

funkcji wiceprezesa Zarządu MZSzach koledze Ryszardowi Królikowskiemu. 

W głosowaniu jawnym 6 członków Zarządu głosowało za przyjęciem tej uchwały. Jedna 

osoba wstrzymała od głosu, nikt nie był przeciw. 

Uchwała nr 6 

Zarząd MZSzach, na wniosek Andrzeja Dobrowolskiego, przyjął uchwałę o powierzeniu 

funkcji sekretarza Zarządu MZSzach koledze Krzysztofowi Parolowi. 

W głosowaniu jawnym 6 członków Zarządu głosowało za przyjęciem tej uchwały. Jedna 

osoba wstrzymała od głosu, nikt nie był przeciw. 

 

Pkt. 10. 

Po dyskusji ustalono, że Walne Zebranie Sprawozdawcze MZSzach i wybór delegatów na 

zjazd sprawozdawczo-wyborczy PZSzach odbędzie się na jesieni 2013, a Walne Zebranie 

Wyborcze odbędzie się w styczniu 2014 roku. 

Uzgodniono, że MZSzach przedłoży PZSzach, w czerwcu 2013, sprawozdanie z dwuletniej 

współpracy z korzystania z lokalu PZSzach.    

 

Obecni  

1. Andrzej Dobrowolski, prezes 

2. Waldemar Dudziński 

3. Krzysztof Chęciak 

4. Ryszard Królikowski 

5. Józef Flaziński 

6. Robert Krasiewicz, skarbnik 

7. Krzysztof Parol 

 

      Sekretarz    Prezes 

 

 Krzysztof Parol  Andrzej Dobrowolski 

 

 


