Zebranie Zarządu Polskiego Związku Szachowego
Warszawa, Biuro PZSzach, Al. Jerozolimskie 49
25 marca 2017 r. (sobota) godz. 10.00-18.00
Obecni:
Członkowie Zarządu:
1. Tomasz Delega
2. Włodzimierz Schmidt
3. Bogdan Jeżak
4. Andrzej Modzelan
5. Adam Dzwonkowski
6. Krzysztof Góra
7. Anna Mrozińska
8. Łukasz Turlej
9. Aleksander Sokólski
10. Andrzej Matusiak
Komisja Rewizyjna:
1. Waldemar Taboła
Biuro PZSzach:
1. Beata Kowalewska
2. Barbara Szenborn-Dańczak
3. Piotr Murdzia
4. Michał Bartel
5. Grzegorz Kopka
Osoby zaproszone:
1. Jan Kusina
2. Artur Czyż
Protokolant:
1. Dorota Ostrowska
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Agenda
1. Powitanie.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 11 grudnia 2016 r.
5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – D. Ostrowska
6. Sprawozdanie z realizacji postanowień zebrania Zarządu 11 grudnia 2016r.
a. Sprawozdanie z pracy biura – T. Delega, B. Kowalewska, P. Murdzia
b. Sprawozdanie z pracy poszczególnych pionów - szefowie pionów, T. Delega
7. Sprawy bieżące.
a. Sprawozdanie finansowe za 2016 - B. Dańczak, B. Jeżak, G. Kopka
b. Budżet na 2017 - B. Dańczak, B. Jeżak, G. Kopka, P. Murdzia, B. Kowalewska
c. Przygotowania do WZD – T. Delega, A. Dzwonkowski, B. Kowalewska
d. Lotto Indywidualne Mistrzostwa Polski i Budimex Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet 2017 – T.
Delega, W. Schmidt, P. Murdzia, M. Bartel, B. Kowalewska
e. EpSzwSz – K. Góra
f.

CA – A. Sokólski

g. Wakacje z szachami 2017 – K. Góra
h. Szachiści grają dla Polonii – A. Mrozińska
i.

Uzupełnienie do uchwały PZSzach nr 95/12/2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu II ligi – W.
Schmidt

8. Ocena imprez i startów.
a. Szkolne Indywidualne MP – K. Góra, P. Murdzia
b. Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 10 - A. Modzelan, P. Murdzia
c. Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 18 - A. Modzelan, P. Murdzia
9. Imprezy i starty planowane.
a. IMEK 2017 – W. Schmidt, P. Murdzia, M. Bartel
b. DMŚ – W. Schmidt, P. Murdzia
c. Ekstraliga 2017 – W. Schmidt, P. Murdzia, M. Bartel
- Nowelizacja Regulaminu Ekstraligi – W. Schmidt
d. OOM – A. Modzelan, P. Murdzia
e. Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 8 - A. Modzelan, P. Murdzia
10. Rozpatrzenie wniosków do Zarządu PZSzach.
a. Decyzja w sprawie umorzenia zaległych rocznych opłat członkowskich – B. Jeżak
b. Omijanie opłaty za zmianę przynależności klubowej – B. Jeżak
c. Sprawa WKS Kopernik – Artur Czyż
d. Głosowania: termin WZD, przyjęcie klubu Fundacja im. Adolfa Anderssena (Wrocław)
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.
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1. Powitanie.
Prezes powitał zgromadzonych na przedostatnim posiedzeniu zarządu w obecnej kadencji.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
Prezes stwierdził ważność posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał.
Prezes poprosił gościa specjalnego Jana Kusinę o zabranie głosu. Jan Kusina poinformował zgromadzonych
o złożeniu rezygnacji z funkcji członka zarządu.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad zatwierdzono jednogłośnie.
4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 11 grudnia 2016 r.
Protokół posiedzenia Zarządu z 11.12.2016 zatwierdzono jednogłośnie.
5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – D. Ostrowska
Zarząd PZSzach od czasu ostatniego posiedzenia podjął 16 uchwał drogą elektroniczną:
•

UCHWAŁA nr 99/12/2016 w sprawie przyjęcia klubu UKS „Hetman” Elbląg w poczet członków

PZSZach
•

UCHWAŁA nr 100/12/2016 w sprawie wykreślenia klubu SK-S „Pegaz” Janów Lubelski

•

UCHWAŁA nr 101/12/2016 w sprawie przyjęcia klubów: GOK „Dwie Wieże Brzeźno” i Gubińskiego

Klubu Szachowego
•

UCHWAŁA nr 01/01/2017 w sprawie przyznania organizacji MPJ BiS 2017 Dolnośląskiemu

Związkowi Szachowemu
•

UCHWAŁA nr 02/01/2017 w sprawie zlecenia organizacji Ekstraligi i I Ligi Juniorów w 2017 roku

•

UCHWAŁA nr 03/01/2017 w sprawie powołania Kadry Narodowej Juniorów od 1 stycznia 2017 roku

•

UCHWAŁA nr 04/01/2017 w sprawie przyznania Arkadiuszowi Wiśniewskiemu Srebrnej Honorowej

Odznaki PZSzach
•

UCHWAŁA nr 05/01/2017 w sprawie wykreślenia klubu MUKS ŁASz „Leonardo” Łomża

•

UCHWAŁA nr 06/02/2017 w sprawie przyznania dofinansowania ze środków własnych PZSzach do

startu w SMŚ lub Europy w 2017
•

UCHWAŁA nr 07/02/2017 w sprawie przyznania organizacji półfinałów Mistrzostw Polski na rok

2017
•

UCHWAŁA nr 08/02/2017 w sprawie zatwierdzenia Kadry Narodowej w solvingu od 1. stycznia 2017

roku
•

UCHWAŁA nr 09/03/2017 w sprawie przyjęcia klubów UKS „Lider” i KU AZS PŁ

•

UCHWAŁA nr 10/03/2017 w sprawie wykreślenia klubów „Klub Olimpijczyka”, MKS „Babia Góra” i

UKS „MAT”
•

UCHWAŁA nr 11/03/2017 w sprawie przyznania Józefowi Bochenko Złotej Honorowej Odznaki

PZSzach
•

UCHWAŁA nr 12/03/2017 w sprawie powołania reprezentacji Polski w Rozwiązywaniu Zadań

Szachowych(Solvingu) na Mistrzostwa Europy
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•

UCHWAŁA nr 13/03/2017 w sprawie przyjęcia klubu UKS „Gekon Nysa”

6. Sprawozdanie z realizacji postanowień zebrania Zarządu 11 grudnia 2016r.
a. Sprawozdanie z pracy biura – T. Delega, B. Kowalewska, P. Murdzia
Zarząd uczcił minutą ciszy pamięć zmarłego w grudniu 2016 pracownika biura Piotra Wajszczyka.
W biurze został zatrudniony Wojciech Różycki, który stopniowo przejmuje obowiązki Piotra Wajszczyka.
Dyrektor biura Beata Kowalewska poinformowała zgromadzonych, że z powodu nagłego odejścia Piotra,
jego obowiązki nie zostały jeszcze do końca przejęte przez nowego pracownika i niestety mogą nastąpić
opóźnienia w niektórych sprawach.
Prezes Tomasz Delega poinformował, że toczy się postępowanie wyjaśniające prowadzone przez GIODO,
zainicjowane przez opiekunkę prawną małoletniego syna - zawodnika biorącego udział w rywalizacji
sportowej, w sprawie nieuprawnionego, jej zdaniem, udostępnienia danych osobowych jest małoletniego
syna podczas prowadzonego postępowania dyscyplinarnego.
Prezes poprosił członków zarządu o wyjaśnienia dotyczące dokumentacji zawodników w PZSzach.
Bogdan Jeżak przypomniał, że we wcześniejszym okresie obowiązywały tzw. białe karty, a obecnie
obowiązuje formularz rejestracji osób fizycznych. Krzysztof Góra przedstawił problem, pojawiający się
wielokrotnie w rozgrywkach dla nauczycieli, biorących udział w turniejach na kategorię na zakończenie
szkoleń. Wszyscy uczestnicy kursów wypełniają wymagane karty zgłoszeń, ale administratorzy nie zawsze
chcą przyjmować te dokumenty. Niedopełnianie procedury może spowodować problemy w przyszłości.
Andrzej Modzelan zaproponował opublikowanie wezwania oraz rozesłanie informacji do wojewódzkich
związków szachowych o konieczności weryfikacji dokumentów i przesłania do PZSzach skanów tej
dokumentacji. Bogdan Jeżak poinformował o jutrzejszej Radzie Prezesów, podczas której może przekazać
tę informację.
Uzgodniono, że w

trybie natychmiastowym

zostanie przeprowadzona

weryfikacja

dokumentacji

(inwentaryzacja stanu), a w przypadku zawodników bez dokumentacji zostaną oni wykreśleni z
Centralnego Rejestru. W tym celu powołano zespół w składzie Bogdan Jeżak, Beata Kowalewska oraz
Zenon Chojnicki.
b. Sprawozdanie z pracy poszczególnych pionów - szefowie pionów, T. Delega
Sprawy pionów zostaną omówione w poszczególnych punktach zebrania.
7. Sprawy bieżące.
a. Sprawozdanie finansowe za 2016 - B. Dańczak, B. Jeżak
Prezes poinformował, że po czterech latach działalności obecnego zarządu fundusz statutowy powiększył
się o kwotę 100.000 zł. Poszczególne lata przedstawiają się następująco:
2013 – zysk 224.038 zł (rok Drużynowych Mistrzostw Europy)
2014 – strata 96.642 zł (koszty związane z remontem lokalu biura PZSZach)
2015 – zysk 7.920 zł
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2016 – strata 40.980 zł

Barbara Szenborn-Dańczak poinformowała, że rok 2016 zakończył się kwotą 40.980 zł na minusie. Jest to
kwota mniejsza od przewidzianej w preliminarzu budżetowym 2016, który zakładał kwotę -90.000. Suma
przychodów za rok 2016 wynosi 3.632.968,15, a suma kosztów 3.673.948,20.
Prezes podkreślił, że wynik jest znakomity, szczególnie wziąwszy pod uwagę fakt, iż PZSzach poniósł
niezaplanowany wydatek w kwocie prawie 70.000 zł z tytułu przyznania nagród specjalnych za Olimpiadę
Szachową, które zostały wypłacone w całości z funduszy własnych PZSzach.
Krzysztof Góra podkreślił zasługi projektu Edukacja przez Szachy w Szkole. Przychód ze sprzedaży książek
wyniósł 148.800,00 zł. Prezes wraz z zarządem pogratulował Krzysztofowi Górze wspaniałego wyniku.
Prezes zwrócił się z pytaniem, dlaczego wynagrodzenia członków zarządu prowadzących działalność
gospodarczą i wypłacone na podstawie faktur nie są ujęte w sprawozdaniu. Nie ma wymogu merytorycznego
pokazywania tych danych. Prezes poprosił o włączenie tych wynagrodzeń do sprawozdania.
Audyt sprawozdania finansowego odbędzie się 18. kwietnia 2017.
b. Budżet na 2017 - B. Dańczak, B. Jeżak, G. Kopka, P. Murdzia, B. Kowalewska
W budżecie 2017 uwzględnione są wszystkie umowy, które zostały już podpisane, a także konkursy,
które niebawem zostaną rozstrzygnięte, wraz ze spodziewanymi wynikami. Są to procedury konkursowe
dotyczące szachów w Senacie, Akademii Szachowej, Sportu Powszechnego oraz konkurs w Mazovii.
Michał Bartel poinformował, że dwa najważniejsze konkursy rozstrzygną się na przełomie marca i
kwietnia (w Senacie na Polonijne Wakacje z Szachami oraz dodatkowy konkurs w Ministerstwie Sportu i
Turystyki w Departamencie Sportu Wyczynowego).

W budżecie 2017 suma przychodów przewidywana jest na 3.976.363,00, a suma kosztów 3,962,100.00.
Budżet zamknie się kwotą 14.263,00 zł na plusie. Główna księgowa poinformowała, że po zakończeniu
konkursów prześle członkom zarządu zaktualizowany budżet.
UCHWAŁA nr 14/03/2017
z dn. 25. marca 2017
o przyjęciu budżetu na rok 2017
Zarząd przyjął budżet na rok 2017, zamykający się kwotą na plusie 14.263,00 zł.
Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za.
Tomasz Delega poprosił szefów pionów o przygotowanie sprawozdania merytorycznego ze swoich pionów
za rok 2016 i przesłanie go do 15 .04.2017, z ostatecznym terminem 30.04.2017.
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Zarząd zwrócił się do Piotra Murdzi o przedstawienie prognoz konkursu dotyczącego Młodzieżowej Akademii
Szachowej.

PZSzach ma przewidzianą rezerwę w budżecie na cel Akademii i czeka na rozstrzygnięcie

konkursu, aby zaplanować działania Akademii na ten rok.
c. Przygotowania do WZD – T. Delega, A. Dzwonkowski, B. Kowalewska
UCHWAŁA nr 15/03/2017
z dn. 25 marca 2017
o zwołaniu Walnego Zjazdu Delegatów 18 czerwca 2017
Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zjazdu Delegatów na dzień 18 czerwca 2017.
Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za.
Zgodnie z tradycją, ostatnie posiedzenie zarządu dobiegającej końca kadencji odbędzie się w dzień
poprzedzający WZD, tj. w sobotę 17 czerwca w biurze PZSZach.
Dyrektor biura poinformowała, że WZD odbędzie się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej na ul.
Wawelskiej. Została przygotowana lista klubów. Skarbnik Bogdan Jeżak poinformował, że lista ta może
się zmienić z powodu wykreślenia klubów z listy członków PZSzach z powodu zaległości w opłacaniu
składek.
Postanowiono, że na WZD obowiązywać będzie lista klubów na dzień 18 kwietnia, tj. 60 dni przed zjazdem.
d. Lotto Indywidualne Mistrzostwa Polski i Budimex Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet 2017 – T.
Delega, W. Schmidt, P. Murdzia, M. Bartel, B. Kowalewska
Włodzimierz Schmidt poinformował o pomyślnym przebiegu zawodów pod kątem organizacyjnym. W
zawodach brakuje niestety trzech bardzo ważnych zawodników: Radosława Wojtaszka (inny start
turniejowy), Jan Krzysztof Duda (matura), Dariusz Świercz (studiuje w USA). Toczące się partie są bardzo
interesujące, należy podkreślić, że pada bardzo wiele wyników rozstrzygających.
e. EpSzwSz – K. Góra
Podczas ostatniego posiedzenia zarządu członkowie komisji byli w Londynie na konferencji poświęconej
szachom w szkole. Krzysztof Góra brał również udział w posiedzeniach komisji zajmującej się podstawą
programową. W projekcie na stałe pracuje obecnie jedynie Anna Harazińska. Michał Luch, który
zdecydował się na zakończenie stałej współpracy, wspiera projekt okazjonalnie projekt (przy organizacji
dużych imprez i szkoleń).
Ustawa o nowej podstawie programowej stawia przed projektem nowe wyzwania. Wprowadzenie szachów
do podstawy programowej zaowocowało jeszcze większym zainteresowaniem projektem. W związku z tym
Krzysztof Góra zaproponował, aby rozszerzyć dostęp, tak aby wszystkie szkoły, które chcą dołączyć od
września, miały taką możliwość. Obecnie (stan na 24.03.2017) projekt obejmuje 907 szkół. Kursy, które
od września były wstrzymane z powodu oczekiwania na opublikowanie podstawy, zostały wznowione i
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odbywają się w licznych województwach. 19-20 maja odbędzie się coroczna konferencja metodycznonaukowa. Pierwszy dzień konferencji będzie przeznaczony dla polskich nauczycieli, a drugi będzie miał
charakter międzynarodowy.
Zarząd przedyskutował nowe wyzwania, stojące przed PZSzach wobec potrzeby przeszkolenia rosnącej
liczby nauczycieli oraz możliwych ścieżek kształcenia, dostępnych dla nauczycieli bez przygotowania
szachowego (72-godzinny kurs podstawowy oraz możliwość uzyskania stopnia instruktora szkolnego po
zdobyciu IV kategorii) i instruktorów PZSzach (konieczność zdobycia uprawnień pedagogicznych).
Krzysztof Góra zaproponował wprowadzenie nowej ścieżki 36-godzinnego kursu dla nauczycieli
posiadających co najmniej IV kategorię szachową. Przedyskutowano pomysł autoryzacji kursów
prowadzonych przez zewnętrzne jednostki. Andrzej Modzelan zaapelował o dopilnowanie zatrudniania
podczas szkoleń i konferencji odpowiedniej kadry, mającej doświadczenie w nauczaniu dzieci, a nie np.
tylko wiedzę szachową lub dotyczącą szkolenia młodzieży i dorosłych.
Piotr Murdzia podkreślił, że „Szachy w szkole” to wielki projekt społeczny, który dociera do setek tysięcy
ludzi i najważniejszy projekt PZSzach od kilkudziesięciu lat. Podkreślił olbrzymie zasługi i sukcesy
Krzysztofa Góry w prowadzeniu i rozwijaniu projektu. Poinformował również o swoim zaangażowaniu w
prace Komisji Szachów w Szkole ECU.
Decyzją zarządu, wobec złożenia przez Jana Kusinę rezygnacji, upoważniono Krzysztofa Górę do
przewodniczenia pionowi sportu powszechnego.
f.

CA – A. Sokólski

Pomimo starań PZSzach, ChessArbiter nie uzyskał autoryzacji FIDE. Pomimo niepowodzenia, PZSzach nie
ustaje w rozmowach na ten temat.
Prezes poinformował również zgromadzonych, że FIDE stworzyła algorytm, sprawdzający poprawność
kojarzeń w nadesłanych sprawozdaniach i FIDE będzie weryfikować kojarzenia przed dokonaniem
oceny rankingowej turnieju. W przypadku wykrycia nieprawidłowości od 4. rundy w górę,
turniej nie będzie podlegał ocenie rankingowej.
g. Wakacje z szachami 2017 – K. Góra
Ogólnopolski obóz „Wakacje z szachami” odbędzie się w dniach 10-20 sierpnia. Przewidziano udział około
setki dzieci z całego kraju. Prawdopodobnie zostaną przyznane po cztery miejsca na województwo. Obóz
dla dzieci polonijnych odbędzie się w dniach 29.07-08.08.2017. Również weźmie w nim udział setka dzieci.
Obydwa obozy odbędą się w Szydłowcu na pograniczu świętokrzyskiego i mazowieckiego.
UCHWAŁA nr 16/03/2017
z dn. 25 marca 2017
o powołaniu koordynatora i dyrektora Wakacji z szachami” 2017
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Zarząd powołał Krzysztofa Górę na koordynatora oraz Kamilę Kałużną na dyrektora „Wakacji z szachami”
na rok 2017.
Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za. Krzysztof Góra wstrzymał się od głosu.
h. Szachiści grają dla Polonii – A. Mrozińska
Tegoroczne zawody odbędą się w pięknych warunkach w Sali Kolumnowej w Sejmie. Trwają przygotowania
do akcji. Impreza odbędzie się podczas rozgrywanych obecnie w Warszawie Mistrzostw Polski.
i.

Uzupełnienie do uchwały PZSzach nr 95/12/2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu II ligi – W.
Schmidt

Wiceprezes Włodzimierz Schmidt przedstawił propozycję zmian w uchwale 95/12/2017.
Uchwały nie stosuje się do wojewódzkich związków szachowych, które od sezonu 2017/18 przywrócą w
drużynowych mistrzostwach województwa (III Liga) szachownicę kobiecą.
8. Ocena imprez i startów.
a. Szkolne Indywidualne MP – K. Góra, A. Harazińska, P. Murdzia
Impreza została zorganizowana przez PZSzach po raz pierwszy. Łącznie grało 120 osób. Wizytatorem
zawodów z ramienia PZSzach był Łukasz Turlej. Zarząd zapoznał się z raportem. Impreza została oceniona
pozytywnie.
Zarząd przedyskutował sprawę finansowania mistrzów i wicemistrzów Polski na start w Szkolnych
Mistrzostwach Europy i Świata. Został przedstawiony wniosek Tomasza Trzaskowskiego o przeniesienie
zawodnikom uprawnionym do startu w tegorocznych MŚJ, którzy zrezygnowali z udziału w tych zawodach,
kwoty 1000 zł na start w MEJ. Propozycja została przedyskutowana, z uwzględnieniem faktu, że wszystkie
tegoroczne wnioski o zamianę MŚJ na MEJ zostały rozpatrzone negatywnie.
Zarząd upoważnił Krzysztofa Górę do podjęcia decyzji w sprawie przeniesienia finansów ze startu w MŚJ
na MEJ 2017.
b. Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 10 - A. Modzelan, P. Murdzia
Wiceprezes Andrzej Modzelan omówił wyniki zawodów. W obydwu grupach nie było niespodzianek, co nie
jest częstym zjawiskiem w tej grupie wiekowej. Zwyciężyli faworyci.
Waldemar Taboła przedstawił opinie rodziców i opiekunów na temat zakwaterowania. Organizator
należycie wywiązał się z części sportowej. Niestety, sprawa zakwaterowania była problematyczna z
powodu za małej liczby miejsc, co w opinii wizytatora nie było winą organizatora. Organizator spełnił
warunki opisane w Konkursie Ofert, jednak w wymaganiach KO w warunkach brzegowych wymagał zbyt
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małej w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania liczby miejsc. Mistrzostwa do lat 10 są zawodami, w
których na jednego zawodnika należy liczyć jednego opiekuna i dlatego ogłaszając konkurs ofert należy
przyjąć w warunkach brzegowych minimum 250 miejsc. Waldemar Taboła zawnioskował o wypłatę
organizatorowi opłaty organizacyjnej w całości.
Adam Dzwonkowski zaproponował dokładne przyjrzenie się Konkursowi Ofert poprzez powołanie komisji,
która w porozumieniu ze środowiskiem będzie pracować nad ulepszeniem procedury konkursowej, tak aby
podnieść poziom organizacyjny rozgrywek z kalendarza PZSzach.
UCHWAŁA nr 17/03/2017
z dn. 25 marca 2017
o upoważnieniu A. Dzwonkowskiego do powołania komisji ds. Konkursu Ofert
Zarząd upoważnił Adama Dzwonkowskiego do powołania komisji ds. Konkursu Ofert.
Głosowało dziesięciu członków zarządu. Siedem głosów za. Trzy osoby wstrzymały się od głosu.
c. Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 18 - A. Modzelan, P. Murdzia
Łukasz Turlej przedstawił wyniki wizytacji. Organizacja zawodów w dwóch punktach odbiegła od
wymogów. Transmisja została zrealizowana w 80%, a ponadto przez dwa dni nie było szwedzkiego stołu.
Ostatnia niezgodność nastąpiła całkowicie nie z winy organizatora, gdyż wobec pojawienia się grypy wśród
zawodników Sanepid wydał zakaz podawania posiłków w formie szwedzkiego stołu. Wizytator wystąpił z
wnioskiem o wypłacenie opłaty organizacyjnej w całości. Organizator w komunikacie zaproponował niższą kwotę

za zakwaterowanie i wyżywienie w stosunku do oferty.
Andrzej Modzelan przedstawił wyniki w grupach wiekowych:
Juniorzy do lat 16: Szymon Gumularz – złoto, Jakub Kosakowski – srebro, Kosma Pacan-Milej – brąz.
Juniorki do lat 16: Joanna Kaczmarska – złoto, Honorata Kucharska – srebro, Maria Krzywnicka – brąz.
Juniorzy do lat 18: Igor Janik - złoto, Kamil Nowak – srebro, Stanisław Żyłka – brąz.
Juniorki do lat 18: Oliwia Kiołbasa - złoto, Julia Antolak – srebro, Anna Kubicka – brąz.
W zawodach nie było większych niespodzianek, we wszystkich grupach wiekowych końcowe wyniki oddają
stan z list startowych.
9. Imprezy i starty planowane.
a. IMEK 2017 – W. Schmidt, P. Murdzia, M. Bartel
W zawodach wezmą udział Monika Soćko, Jolanta Zawadzka i Karina Szczepkowska (skład podstawowy)
oraz na koszt własny: Katarzyna Toma, Anna Kantane i Anna Warakomska.
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Zawodniczki składu podstawowego zostały powołane z odpowiedniego punktu regulaminu na podstawie
kryterium rankingowego. Z powodu terminu zgłoszeń, PZSzach nie mógł poczekać na wyniki
Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet.
b. DMŚ – W. Schmidt, P. Murdzia
Kobieca reprezentacja otrzymała miejsce w zawodach na podstawie wyników olimpiady 2016. Po
rozmowach z organizatorem PZSzach uzyskał również miejsce także dla drużyny męskiej, która w Baku
również uzyskała wysoką lokatę. Składy obydwu drużyn trzeba było złożyć do 15 marca, a organizator
i FIDE nie wyrazili zgody na przesunięcie terminu po zakończeniu mistrzostw Polski.
Skład reprezentacji jest dwunastoosobowy. Drużyny są pięcioosobowe, czterech zawodników, zawodnik
rezerwowy oraz kapitan.
Prezes poprosił dyrektora o opracowanie systemu premiowego za DMŚK i DMŚ.
c. Ekstraliga 2017 – W. Schmidt, P. Murdzia, M. Bartel
- Nowelizacja Regulaminu Ekstraligi – W. Schmidt
Sędzią głównym Ekstraligi na rok 2017 będzie Rafał Siwik. Wybór ten został zaakceptowany przez
Kolegium Sędziów. Nie ma jeszcze powołanego dyrektora Ekstraligi. Zarząd przedyskutował możliwość
zwiększenia kwoty wynagrodzenia.
Konieczne było skrócenie terminu zgłoszeń do 4 tygodni, gdyż tegoroczna Ekstraliga zaczyna się na
początku maja, a w ubiegłym roku było to miesiąc później.
Prezes poprosił wiceprezesa ds. sportowych o dopisanie w regulaminie zapisu o konieczności grania drużyn
w jednolitych strojach lub strojach wizytowych. Zapis ten, istniejący w komunikacie organizacyjnym,
okazał się niewystarczający, gdyż w minionych rozgrywkach część drużyn nie przestrzegała tej zasady.
d. OOM – A. Modzelan, P. Murdzia
Jak pokazują doświadczenia z lat ubiegłych, impreza ta, organizowana przez MSiT i cedowana na
marszałków, jest często trudna pod względem organizacyjnym i powoduje wiele krytycznych głosów. W
tym roku przewiduje się kłopoty z zakwaterowaniem, gdyż ośrodek dysponuje liczbą 206 miejsc i szacuje
się, że zabraknie ich dla co najmniej 40 osób. Organizator ma dla uczestników ok. 50 miejsc w hotelu
Olimpijczyk i podobną liczbę miejsc w hotelu Sportowiec. Przewidziane jest również zakwaterowanie w
domkach po 13 miejsc, o standardzie niższym niż w Olimpijczyku, Sportowcu i Hotelu pod Dębem.
Andrzej Modzelan podkreślił, że środowisko oczekuje bardzo wysokich warunków zakwaterowania i ta
roszczeniowa postawa budzi zdziwienie przedstawicieli innych dyscyplin.
Zawody będą niemal w całości transmitowane, organizator zabezpieczył transmisję z 84 szachownice na
92. Prezes przypomniał, że w biurze znajduje się więcej sprzętu i PZSzach może wypożyczyć dodatkowe
szachownice na zawody. Sala gry jest bardzo ładna i odpowiednia do rangi imprezy.
e. Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 8 - A. Modzelan, P. Murdzia
Trwają zapisy, listy zostaną zamknięte 15 kwietnia.
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Andrzej Modzelan i Anna Mrozińska opuścili zebranie.

10. Rozpatrzenie wniosków do Zarządu PZSzach.
a. Decyzja w sprawie umorzenia zaległych rocznych opłat członkowskich – B. Jeżak
W przepisach PZSzach nie ma możliwości zawieszenia działalności klubu, tak aby klub okresowo nie płacił
składek.
b. Omijanie opłaty za zmianę przynależności klubowej – B. Jeżak
Odpowiedni zapis został opublikowany na stronie internetowej.
c. Sprawa WKS Kopernik – Artur Czyż
Artur Czyż przedstawił spór klubu Kopernik z działaczem szachowym p. Wojciechem Babijczukiem, który
obecnie wycofał się z działalności w Koperniku przy MDK i założył fundację. Fundacja pragnie przejąć
zawodników oraz uprawnienia ligowe Kopernika, gdyż MDK Kopernik pragnie zakończyć działalność
sportową.
Włodzimierz Schmidt odczytał odpowiedni fragment Regulaminu Ekstraligi dotyczący przejęcia uprawnień
zlikwidowanego klubu przez inny klub.
d. Głosowania: termin WZD, przyjęcie klubu Fundacja im. Adolfa Anderssena (Wrocław)
UCHWAŁA nr 18/03/2017
z dn. 25 marca 2017
o przyjęciu klubu w poczet członków PZSzach
Zarząd podjął decyzję o przyjęciu klubu: Fundacja im. Adolfa Anderssena (DS) w poczet członków
PZSzach.
Głosowało 8 członków zarządu. Osiem głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Andrzej Modzelan i Anna
Mrozińska - opuścili wcześniej zebranie.
11. Wolne wnioski.
Brak wniosków.
12. Zakończenie.
Prezes podziękował zgromadzonym za obecność, przypomniał o następnym zebraniu, które odbędzie się
17. czerwca i zakończył posiedzenie.
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