Zebranie Zarządu
Polskiego Związku Szachowego
I część zebrania 10.00 – 12.00 – Klub PZSzach, Al. Jerozolimskie 49
II część zebrania 13.00 – 15.10 – restauracja Borpince, ul. Zgoda 1, Warszawa

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. Andrzej Matusiak
Komisja Rewizyjna:
1. Waldemar Taboła
2. Rafał Siwik
3. Piotr Zieliński
Biuro PZSzach:
1. Beata Kowalewska
2. Barbara Szenborn-Dańczak
3. Piotr Murdzia
4. Grzegorz Kopka
5. Paweł Bekanowski
Osoby zaproszone:
1. Hanna Ereńska-Barlo
2. Andrzej Ciesiński
3. Andrzej Irlik
4. Jan Kusina
Protokolant:
1. Paweł Bekanowski

Agenda
1. Powitanie.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 25 marca 2017 r.
5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – Beata Kowalewska
6. Sprawozdanie z realizacji postanowień zebrania Zarządu 25 marca 2017r.
a. Sprawozdanie z pracy biura – Tomasz Delega, Beata Kowalewska, Piotr Murdzia
b. Sprawozdanie z pracy poszczególnych pionów - szefowie pionów, Tomasz Delega
7. WZD – Tomasz Delega, Adam Dzwonkowski, Beata Kowalewska
8. Sprawy bieżące.
a. Sprawozdanie finansowe za 2016 po badaniu przez biegłego - Barbara Dańczak,
Bogdan Jeżak, Grzegorz Kopka
b. Kalendarz Imprez na 2018 – Piotr Murdzia
c. Rada Prezesów – Tomasz Delega, Andrzej Ciesiński
d. Prawo oświatowe (szkoły mistrzostwa sportowego) – Andrzej Modzelan, Krzysztof
Góra, Piotr Murdzia
e. Realizacja umowy LOTTO Partner Strategiczny Kadry Narodowej w Szachach –
Tomasz Delega, Beata Kowalewska, Piotr Murdzia
f. CA – Aleksander Sokólski
g. Szachiści grają dla Polonii – Anna Mrozińska
h. EpSzwSz – Krzysztof Góra
9. Ocena imprez i startów.
a. IMEK (Łotwa, Ryga) – Piotr Murdzia
b. IMP i IMPK – Włodzimierz Schmidt, Tomasz Delega
c. I sesja Ekstraligi – Włodzimierz Schmidt
d. ME w solvingu (Łotwa, Ryga) – Włodzimierz Schmidt, Piotr Murdzia
e. Konferencja metodyczna – Krzysztof Góra, Piotr Murdzia
f. Edukacja przez Szachy w Szkole, Turniej Finałowy – Krzysztof Góra
g. Szkolne MŚ (Rumunia, Jassy) – Krzysztof Góra, Piotr Murdzia
h. OOM w sportach halowych – Andrzej Modzelan, Piotr Murdzia
i. MPJ do lat 8 – Andrzej Modzelan
j. IME (Białoruś, Mińsk) – Piotr Murdzia
k. Piknik Olimpijski – Beata Kowalewska

10. Imprezy i starty planowane.
a. DMEJ 18 – Andrzej Modzelan, Piotr Murdzia
b. DMŚ – Włodzimierz Schmidt, Piotr Murdzia
c. Wakacje z szachami – Krzysztof Góra
d. Szkolne ME – Piotr Murdzia
e. MŚJ, wybór kierownika - Andrzej Modzelan, Piotr Murdzia
f. MEJ, wybór kierownika – Andrzej Modzelan, Piotr Murdzia
g. MP w szachach błyskawicznych – Włodzimierz Schmidt, Piotr Murdzia
h. DMPJ – Andrzej Modzelan, Piotr Murdzia
i. Memoriał Najdorfa – Piotr Murdzia
j. Puchar Świata – Piotr Murdzia
k. Ekstraliga 2017 (II i III sesja) – Włodzimierz Schmidt, Piotr Murdzia
11. Rozpatrzenie wniosków do Zarządu PZSzach.
a. Rozpatrzenie wniosków w sprawie godności członka honorowego – Beata
Kowalewska
b. Sprawa odznaczenia dla J. Konikowskiego – Piotr Murdzia
c. CR - gdzie można odznaczyć wpłatę za wyszkolenie zawodnika przy zmianie
barw klubowych – Aleksander Sokólski, Grzegorz Kopka
d. Sprawa Tomasz Trzaskowskiego – Piotr Murdzia
e. Przyjęcie klubu Ognisko TKKF w Dobczycach (MP) – Beata Kowalewska
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie.

1. Powitanie.
Prezes Tomasz Delega powitał zgromadzonych, w szczególności przewodniczącego
Kolegium Sędziów Andrzeja Irlika oraz Przewodniczącego Rady Prezesów Andrzeja
Ciesińskiego. Poinformował o usprawiedliwionej nieobecności Członka Zarządu
Aleksandra Sokólskiego.
W słowie wstępnym podziękował członkom władz za czteroletnią pracę społeczną i
poprosił o poprowadzenie obrad Wiceprezesa Adama Dzwonkowskiego.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
Adam Dzwonkowski stwierdził, że w zebraniu bierze udział 9 członków Zarządu
stwierdził ważność posiedzenia i jego zdolność do podejmowania prawomocnych
uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

Zarząd jednomyślnie uzupełnił porządek obrad o następujące zgłoszone punkty:
8 i – Omówienie i przyjęcie regulaminu szachów korespondencyjnych – Włodzimierz
Schmidt
10 l – Informacja o Igrzyskach Szkolnych w Drzonkowie, wyznaczenie kierownika
imprezy – Andrzej Modzelan
12 a – sprawa zawieszania się klubu w prawach i obowiązkach Pzszach na własne
życzenie

4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 25 marca 2017 r.
Protokół posiedzenia Zarządu z dnia 25 marca 2017 r. zatwierdzono jednogłośnie.

5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – Beata
Kowalewska
Zarząd PZSzach od czasu ostatniego posiedzenia podjął 9 uchwał drogą elektroniczną
jak poniżej:
1. UCHWAŁA nr 19/04/2017 w sprawie przyjęcia i wykreślenia klubów
2. UCHWAŁA nr 20/04/2017 w sprawie powołania do Kadry Narodowej Juniorów
3. UCHWAŁA nr 21/05/2017 w sprawie przyznania Złotej Honorowej Odznaki
Sławomirowi Sobocińskiemu i Srebrnej Honorowej Odznaki Włodzimierzowi
Hackiewiczowi
4. UCHWAŁA nr 22/05/2017 w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji na
Indywidualne Mistrzostwa Europy 2017
5. UCHWAŁA nr 23/05/2017 w sprawie przyjęcia klubu Stowarzyszenie Akademia
Szachowa Płock (MA)
6. UCHWAŁA nr 24/05/2017 w sprawie powołania Reprezentacji Polski na Mistrzostwa
Świata w Solvingu
7. UCHWAŁA nr 25/05/2017 w sprawie przyjęcia klubu Kluczborskie Stowarzyszenie
„Zawsze Razem” (OP)
8. UCHWAŁA nr 26/06/2017 w sprawie przyjęcia klubu LKS „Orzeł” Kozy (SL)
9. UCHWAŁA nr 27/06/2017 w sprawie przyjęcia klubu MDK Wągrowiec (WP)

6. Sprawozdanie z realizacji postanowień zebrania Zarządu z dnia 25
marca 2017 r.
Tomasz Delega przedstawił informację że Biuro PZSzach pracuje obecnie w składzie 8
osobowym, w tym sześciu pracowników etatowych i dwóch zatrudnionych w oparciu o
inne formy zatrudnienia. Beata Kowalewska przedstawiła przebieg codziennej pracy
Biura oraz zadania jakie Biuro realizowało wraz z podziałem obowiązków.
Piotr Murdzia przedstawił informację o działalności w zakresie organizacji imprez.
Wyraził potrzebę opracowania regulaminów dotyczących imprez Szkolne Mistrzostwa
Świata i Europy oraz Mistrzostwa Unii Europejskiej.
Beata Kowalewska i Bogdan Jeżak przedstawili postęp prac przy zawieraniu umów z
administratorami wojewódzkimi Centralnego Rejestru.
Prezes Tomasz Delega poinformował, że GIODO przyśle decyzję administracyjną w
sprawie skargi złożonej przez opiekuna prawnego jednego z szachistów w kolejnym
tygodniu.

Adam Dzwonkowski wyraził przekonanie, że uregulowanie spraw ochrony i
przetwarzania danych osobowych oraz ewidencji klubów i zawodników w świetle zmian
w przepisach będzie jednym z najpilniejszych zadań nowego zarządu PZSzach.

7. WZD – Tomasz Delega, Adam Dzwonkowski, Beata Kowalewska
Tomasz Delega poinformował że Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie
Delegatów odbędzie się w Warszawie w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej przy ul. Wawelskiej 56, w miejscu w którym w 2016 r. odbyło się Walne
Zgromadzenie PZSzach i Gala 90-lecia PZSzach.
Poinformował, że wpłynęły protesty dotyczące trzech województw (lubelskiego,
mazowieckiego, dolnośląskiego) dotyczące procedury wyboru delegatów. Sprawy te
będą przekazane do rozpatrzenia przez Komisję Mandatową Walnego Zgromadzenia.

8. Sprawy bieżące.
a. Sprawozdanie finansowe za 2016 po badaniu przez biegłego - Barbara
Dańczak, Bogdan Jeżak, Grzegorz Kopka
Barbara Dańczak poinformowała, że sprawozdanie finansowe zostało przedstawione na
marcowym Zebraniu Zarządu. Przeprowadzony audyt potwierdził prawidłowe
przygotowanie sprawozdania – jedyna uwaga dotyczyła wniosku o źródłach pokrycia
straty. Rok 2016 zakończył się stratą w wys. 40.980 zł która wynikła z
niepreliminowanej wcześniej wypłaty nagród dla kobiecej Drużyny Olimpijskiej za
medalowy wynik na Olimpiadzie w Baku.
Tomasz Delega poinformował, że skumulowany bilans za lata działalności obecnego
Zarządu (2013-2016) wyniósł około plus 90 tysięcy złotych.
Prezes stwierdził że przedłoży WZD projekt Uchwały w/s pokrycia straty z funduszu
statutowego pomimo innej interpretacji biegłego rewidenta.

b. Kalendarz Imprez na 2018 – Piotr Murdzia
Piotr Murdzia poinformował że przygotował wstępny projekt kalendarza imprez na
2018 r., poinformował też że wiele terminów jest niepewnych w związku ze zmianami
planów rocznych FIDE i ECU. Kalendarz przygotowany został we współpracy z
wiceprezesem Włodzimierzem Schmidtem. Tomasz Delega i Włodzimierz Schmidt
zaproponowali przegłosowanie kalendarza pomimo dużego stopnia niepewności jako
podstawy do organizacji pracy w 2018 r.

UCHWAŁA nr 28/06/2017
z dn. 17 czerwca 2017 o przyjęciu wstępnego kalendarza imprez na 2018 r.
Zarząd przyjął wstępny kalendarz imprez na 2018 r. w przedstawionym
brzmieniu.
Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów za.

c. Rada Prezesów – Tomasz Delega, Andrzej Ciesiński
Andrzej Ciesiński przedstawił informacje o stanie prac nad działalnością Rady
Prezesów. Stwierdził, że rolą Rady Prezesów powinno być opiniowanie działań Związku
a nie uczestniczenie w pracach operacyjnych Biura. Rada Prezesów powinna być

„głosem środowiska”. Poinformował o stworzeniu projektu Regulaminu Rady Prezesów
i przedłożeniu go do zatwierdzenia przez najbliższe WZD.

d. Prawo oświatowe (szkoły mistrzostwa sportowego) – Andrzej Modzelan,
Krzysztof Góra, Piotr Murdzia
Piotr Murdzia poinformował o wejściu w życie nowego rozporządzenia ws. Szkół
Mistrzostwa Sportowego i konieczności podjęcia działań, w szczególności konieczności
przygotowania szczegółowego i ujednoliconego programu dla w/w szkół.
A. Matusiak poinformował że w ramach SMS mogą powstawać klasy o profilu
szachowym, ale Ministerstwo oczekuje od Związku opracowania wytycznych i planu
szkolenia w tych klasach. Adam Dzwonkowski i Tomasz Delega stwierdzili, że jest to
ważna sprawa i nowy Zarząd powinien się nią zająć w trybie pilnym.

e. Realizacja umowy LOTTO Partner Strategiczny Kadry Narodowej w
Szachach – Tomasz Delega, Beata Kowalewska, Piotr Murdzia
Tomasz Delega poinformował, że udało się pozyskać strategicznego partnera Kadry
Narodowej Kobiet i Mężczyzn – markę LOTTO. Dzięki nowej umowie z Totalizatorem
Sportowym z kwietnia br. powstała możliwość wypłacania zawodnikom honorariów
startowych. Kluczem prawidłowej realizacji Umowy jest współpraca z zawodnikami, w
tym stanowcze wymaganie od nich realizacji zobowiązań sponsorskich wobec
Totalizatora Sportowego.
Umowa zaczęła obowiązywać z początkiem kwietnia 2017. Pierwszą imprezą w której
kadrowiczki wystąpiły w strojach sponsora były zawody w Rydze (Łotwa), kolejne to
Mistrzostwa Europy w Mińsku (Białoruś) i 19. Piknik Olimpijski (Warszawa), a oraz
DMŚ w Khanty-Mansyjsku (Rosja). Obecna umowa zawarta jest do wiosny 2018 r.
Adam Dzwonkowski zaproponował aby kierownik ekipy oraz trenerzy mieli w zakresie
obowiązków dopilnowanie realizacji umowy, oraz złożenie sprawozdania, a w tym
dokumentacji zdjęciowej. W przypadku udziału indywidualnego każdy kadrowicz
powinien również być poinformowany przez szefa wyszkolenia o obowiązkach, i
zobowiązany do przedstawienia sprawozdania ze zdjęciami.

f. CA –Aleksander Sokólski, Tomasz Delega
Tomasz Delega poinformował, że w 2016 r. wdrożono szereg poprawek do systemu
Chessarbiter w ramach prac w kierunku uzyskania autoryzacji przez FIDE.
Poinformował, że przedstawiciel FIDE w lipcu br. dokona weryfikacji wprowadzonych
zmian.

g. Szachiści grają dla Polonii – Anna Mrozińska
Anna Mrozińska poinformowała, że tegoroczny turniej 28 marca w Sali Kolumnowej
Sejmu (pod patronatem Senatu RP) był bardzo dużym sukcesem. Udział wzięło 60
szachistów – dzieci do lat 13. Łukasz Turlej poinformował że organizacja była bardzo
dobra, z oddźwiękiem wśród obecnych na Sali gości, w tym wielu polityków. Jedyna
uwaga dotyczyła zwrócenia uczestnikom uwagi na ubiór, który powinien być lepiej
dostosowany do charakteru miejsca gry.

h. Edukacja przez szachy w szkole – Krzysztof Góra
Krzysztof Góra poinformował, że w maju w Warszawie odbyła się dwudniowa
międzynarodowa konferencja metodyczna. Po raz pierwszy prelekcje prowadziło 12

wykładowców, w tym dwóch zagranicznych. Wszystkie wystąpienia zamieszczone są
na kanale YouTube „Szachy w szkole”. Koszty konferencji to około 25.000 zł. Turniej
finałowy „Edukacja przez szachy w szkole” miał miejsce 2 czerwca 2017 r. w Hali
Torwar. Udział wzięło 742 uczestników, a wraz z osobami towarzyszącymi było to
niemal 1000 osób. W całym programie bierze udział obecnie 981 szkół, najwięcej w
woj. mazowieckim. Sprzedano ogółem 2117 szt. podręczników.
Tomasz Delega poinformował, że finalizowane są rozmowy ze sponsorem z branży
bankowej, który jest zainteresowany objęciem patronatu nad całym projektem.
Jan Kusina podjął watek organizacji Kursów Szkoleniowych i Doszkalających,
wskazując na pomijanie Wojewódzkich Związków Szachowych przy ich organizacji.
Podobne zastrzeżenia zgłosił Andrzej Modzelan. Wyjaśnienia w/s konkretnego kursu w
Krośnie Odrzańskim złożył Krzysztof Góra przepraszając za brak przepływu informacji
do Lubuskiego Związku Szachowego. Zdaniem Adama Dzwonkowskiego PZSzach nie
powinien wchodzić na pole związków wojewódzkich, a Tomasz Delega zauważył, że nie
wszystkie wojewódzkie związki działają z jednakową skutecznością. W dyskusji
wskazywano na konieczność zacieśnienia współpracy z WZSZachami przy organizacji
kursów. Krzysztof Góra zaproponował reaktywację pracy regionalnych (wojewódzkich)
koordynatorów programu.
Andrzej Ciesiński podsumował dyskusję, że wzajemne informowanie się o działaniach
jest elementarną koniecznością. Imprezy realizowane pod agendą PZSzach powinny
zakładać ścisłą współpracę na linii PZSzach <-> WZSzach-y.
Tomasz Delega i Barbara Dańczak potwierdzili, że na kursach utrzymywana jest
rentowność budżetowa zgodnie z przyjętym wcześniej założeniem około 10%.

i. Regulamin Szachów Korespondencyjnych – Włodzimierz Schmidt
Włodzimierz Schmidt poinformował o przygotowaniu przez Komisję Szachów
Korespondencyjnych nowego regulaminu i zarekomendował przyjęcie tego
dokumentu.

UCHWAŁA nr 29/06/2017
z dn. 17 czerwca 2017
o przyjęciu nowego Regulaminu Szachów Korespondencyjnych
Zarząd PZSzach przyjął Regulamin Szachów Korespondencyjnych w
proponowanym brzmieniu.
Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów za.
Adam Dzwonkowski zaproponował, aby składy kadr narodowych szachów
korespondencyjnych były również dla utrzymania ich prestiżu formalnie zatwierdzane
Uchwałami Zarządu podobnie jak składy kadr narodowych w szachach klasycznych.

9. Ocena imprez i startów.
a. IMEK (Łotwa, Ryga) – Piotr Murdzia
W Indywidualnych Mistrzostwach Europy Kobiet w Rydzie (Łotwa) wystartowało 6
polskich zawodniczek, z tego 3 zawodniczki z Kadry Narodowej. Najlepszy wynik – 6
miejsce – zajęła Monika Soćko, choć miała nawet szanse na medal. Wynik ten
zagwarantował jej udział w Pucharze Świata. Karina Szczepkowska i Jolanta Zawadzka
osiągnęły wyniki przeciętne.
Adam Dzwonkowski wskazał na konieczność każdorazowego podsumowywania
wyników i wyciągania wniosków na przyszłość. Piotr Murdzia poinformował że została
rozpoczęta współpraca kadrowiczek z psychologiem sportowym.

b. IMP i IMPK – Włodzimierz Schmidt, Tomasz Delega
Tomasz Delega poinformował, że po dwóch latach przerwy turnieje IMP i IMPK
ponownie odbyły się w Warszawie, w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych.
Organizacyjnie był to duży sukces, jedynym zgrzytem była nieobecność na gali
wręczenia nagród WGM Klaudii Kulon, zdobywczyni II nagrody, z czego wyciągnięto
stosowne wnioski i konsekwencje.
Włodzimierz Schmidt podsumował wyniki podkreślając dobrą grę medalistów, zaś
poniżej oczekiwań ocenił wyniki Mateusza Bartla oraz Jolanty Zawadzkiej.
Beata Kowalewska stwierdziła, że bardzo dobrze swoją pracę wykonała dyrektor
turnieju Ewa Przeździecka w szczególności w zakresie przygotowania wszystkich
projektów graficznych, których wysoka jakość została zauważona przez sponsorów.
Tomasz Delega i Adam Dzwonkowski poinformowali że trwają prace nad organizacją
kolejnej edycji IMP i IMPK w 2018 w tym samym miejscu. Przed tygodniem został
skierowany list intencyjny do Zarządu GPW w tej sprawie.

c. I sesja Ekstraligi – Włodzimierz Schmidt
Sesja odbyła się w Gorzowie Wielkopolskim, podkreślono doskonałą organizację
zawodów. Po trzech rundach prowadzą „WASKO HETMAN GKS” Katowice, VOTUM SA
POLONIA Wrocław i K.sz. Miedź Legnica po 6 pkt.

d. ME w solvingu (Łotwa, Ryga) – Włodzimierz Schmidt, Piotr Murdzia
W Mistrzostwach wzięła udział Kadra Narodowa w składzie Kacper Piorun, Aleksander
Miśta, Piotr Górski, Piotr Mundzia, która wywalczyła 2 złote medale - indywidualnie
Piotr Murdzia oraz drużynowo, srebrny - Kacper Piorun. Pozostali zawodnicy zajęli 12 i
21 miejsce.
Adam Dzwonkowski zapytał o plany rozwoju tej gałęzi szachów w Polsce. Piotr Murdzia
wskazał na konieczność wsparcia aktywizacji osób organizujących eventy solvingowe
w Polsce oraz zachęcania organizatorów do organizowania konkursów rozwiązywania
zadań przy okazji imprez centralnych. Włodzimierz Schmidt wskazał na celowość
zachęcania silnych szachistów-praktyków do solvingu, co jest także pomocne przy
pracy nad szachami tradycyjnymi.

e. Konferencja metodyczna – Krzysztof Góra, Piotr Murdzia
f. Edukacja przez Szachy w Szkole, Turniej Finałowy – Krzysztof Góra
Ocena obu wydarzeń została już dokonana przy omawianiu punktu 8h porządku
dziennego Edukacja przez szachy w szkole.

g. Szkolne MŚ (Rumunia, Jassy) – Krzysztof Góra, Piotr Murdzia
W Szkolnych Mistrzostwach Świata w Rumunii w Jassy (kwiecień-maj 2017)
uczestniczyło 9 reprezentantów Polski (ogółem 500 uczestników). Srebrny medal
zdobyła Martyna Starosta.

h. OOM w sportach halowych – Andrzej Modzelan, Piotr Murdzia
Andrzej Modzelan przedstawił informację o bardzo udanym turnieju. W dniach 1-8
kwietnia 2017 roku w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Drzonkowie odbyły się
Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 12 i 14 w ramach XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. Udział wzięło 184 szachistów w wieku 11-14 lat, 84 partie z każdej rundy

były transmitowane na żywo. Na przyszłość wskazano na konieczność przygotowania
nagród i medali z ramienia PZSzach niezależnie od nagród regulaminowych.

i. MPJ do lat 8 – Andrzej Modzelan
W Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 8 wzięło udział 170 uczestników. Impreza była
bardzo udana, z roku na rok przybywa uczestników. Widać efekty projektu Edukacji
przez Szachy w Szkole.

j. IME (Białoruś, Mińsk) –Włodzimierz Schmidt, Piotr Murdzia
Włodzimierz Schmidt podsumowując wyniki stwierdził że są one wyraźnie poniżej
oczekiwań. Na plus zaznaczył się wynik GM Jana-Krzysztofa Dudy który zajął
indywidualnie 7 miejsce, osiągnął ranking powyżej 2700 i awansował do cyklu Grand
Prix. Pozostali zawodnicy z czołówki krajowej zagrali poniżej oczekiwań, niektórzy
wyraźnie poniżej.

k. Piknik Olimpijski – Beata Kowalewska
3. czerwca 2017 w Parku Kępa Potocka w Warszawie w ramach 19. Pikniku
Olimpijskiego działało stoisko szachowe. Szczególnym powodzeniem wśród dzieci
cieszyły się szachy plenerowe. W ramach realizacji umowy z Lotto udział wzięły GM
Monika Soćko, IM Karina Szczepkowska i WGM Klaudia Kulon, które zagrały symultany
oraz partie na ślepo. Konkurs wiedzy o szachach poprowadził IM Michał Luch, a turniej
blitza dla 18 uczestników przeprowadzili Paweł Bekanowski i Michał Luch.

10. Imprezy i starty planowane.
a. DMEJ 18 – Andrzej Modzelan, Piotr Murdzia
Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów odbędą się w II połowie sierpnia 2016 w
Polsce. Dyrektorem turnieju będzie Agnieszka Fornal-Urban. Będą powołane 2 drużyny
męskie i dwie kobiece. Drużyny kobiece będą finansowane w pełni przez PZSzach, zaś
męska I w pełni, a męska II w 50% kosztów. Będzie powołanych 3 trenerów (M.
Matlak, L. Ostrowski, trzecia osoba nie jest jeszcze ustalona). Jak na razie
zgłoszonych jest ogółem udział kilkunastu drużyn.
W dyskusji zwracano uwagę na uściślenie zasad i terminu ustalania składów
reprezentacji oraz zasad współfinansowania udziału polskich reprezentantów.

b. DMŚ – Włodzimierz Schmidt, Piotr Murdzia
Dziś rozpoczęły się Drużynowe Mistrzostwa Świata w Khanty-Mansijsku. Tomasz
Delega podkreślił, że mamy historyczną szansę na dobry wynik, dodając że Polacy
grają w najsilniejszym składzie a kilku zawodników z czołówki światowej nie bierze
udziału w turnieju. Polska reprezentacja męska gra z nowym kapitanem Kamilem
Mitoniem, w związku z rezygnacją złożoną niedawno przez Bartosza Soćkę.

c. Wakacje z szachami – Krzysztof Góra
W 2017 roku będą dwie tury: I tura 29 lipca - 8 sierpień z udziałem m.in. 20 dzieci z
Sołecznik i 20 z Dniepropietrowska (dzięki dofinansowanie Senatu RP w wys. 70.000
zł) i II tura 10 – 20 sierpnia, 60 miejsc dotowanych. Dotychczas wpłynęły zgłoszenia
uczestników z 12 województw.

d. Szkolne ME – Piotr Murdzia

Trwają Szkolne Mistrzostwa Europy w Budvie, udział bierze 14-osobowa grupa
zawodników, kilkoro z szansami medalowymi. Kierownikiem ekipy jest Zofia
Karlikowska-Redzisz.

e. MŚJ, wybór kierownika – Andrzej Modzelan, Piotr Murdzia

UCHWAŁA nr 30/06/2017
z dn. 17 czerwca 2017
o powołaniu kierowników ekip na Mistrzostwa Świata Juniorów
Zarząd powołał Artura Jakubca na kierownika ekipy na Mistrzostwa Świata
Juniorów w kat. 8-12 lat w Brazylii, Zarząd powołał Annę Harazińską na
kierownika ekipy na Mistrzostwa Świata Juniorów w kat. 14-18 lat w
Urugwaju.
Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów za.

f. MEJ, wybór kierownika – Andrzej Modzelan, Piotr Murdzia
Mistrzostwa Europy Juniorów odbędą się w dniach 4-15 września w Mamai (Rumunia).
Z Polski jest zgłoszonych ponad 100 uczestników.

UCHWAŁA nr 31/06/2017
z dn. 17 czerwca 2017
o powołaniu kierownika ekipy na Mistrzostwa Europy Juniorów
Zarząd powołał Łukasza Turleja na kierownika ekipy na Mistrzostwa Europy
Juniorów w dniach 4-15 września w Mamaji (Rumunia), z prawem dobrania
sobie zastępcy/współpracownika w związku z dużą liczebnością ekipy.
Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów za.

g. MP w szachach błyskawicznych – Włodzimierz Schmidt, Piotr Murdzia
Tegoroczne Mistrzostwa Polski (Indywidualne i Drużynowe) w Szachach
Błyskawicznych odbędą się w dniach 1-2 lipca w Piotrkowie Trybunalskim w ramach
Festiwalu „Trybunały Szachowe”. Do IMPK zgłoszonych jest ponad 25 zawodniczek i 4
drużyny, w grupie open ponad 80 zawodników i 12 drużyn.
h. DMPJ – Andrzej Modzelan, Piotr Murdzia
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów odbędą się w II połowie lipca w Hotelu Orle
Gniazdo w Szczyrku. Będzie to jednoczesna impreza Extraligi, I ligi i II ligi. Sędziować
będą Michał Wejsig i Łukasz Brożek. Stan przygotowań jest bardzo dobry. Na otwarcie
planowane jest zaproszenie wielu ważnych osobistości, z Sejmu, Senatu, Władz
samorządowych. Adam Dzwonkowski zaproponował udział WGM Klaudii Kulon w
uroczystości otwarcia.

j. Memoriał Mieczysława Najdorfa – Piotr Murdzia

Memoriał Mieczysława Najdorfa w dniach 7-17 lipca 2017 r. w Warszawie będzie jedną
z największych w tym roku imprez szachowych w Polsce. Przygotowania są na finiszu,
jest podpisana Umowa z Fundacją im. K. Sosnkowskiego, otrzymaliśmy
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu (20.000 zł).

k. Puchar Świata – Piotr Murdzia
Tegoroczny Puchar Świata odbędzie się w dniach 2-28 września w Tbilisi. Z Polski
zakwalifikowali się Kacper Piorun, Radosław Wojtaszek oraz Jan-Krzysztof Duda.
Sędzią głównym będzie Tomasz Delega.

l. Ekstraliga 2017 (II i III sesja) – Włodzimierz Schmidt, Piotr Murdzia
Sesje zaplanowane są odpowiednio we Wrocławiu (29.09-01.10) oraz Katowicach (2022.10).

m. Igrzyska szkolne – Andrzej Modzelan, Krzysztof Góra
Tegoroczne Igrzyska Szkolne odbędą się ponownie w Drzonkowie. Jest już lista 55
uczestników z pionu młodzieżowego zaś druga lista z pionu powszechnego jest w
przygotowaniu.

UCHWAŁA nr 32/06/2017
z dn. 17 czerwca 2017 o powołaniu koordynatora Igrzysk Szkolnych
Zarząd powołał Andrzeja Modzelana na koordynatora III Igrzysk Szkolnych
w Drzonkowie w dniach 22-29.10.2017 roku w Drzonkowie.
Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów za.

11. Rozpatrzenie wniosków do Zarządu PZSzach.
a. Rozpatrzenie wniosków w sprawie godności członka honorowego – Beata
Kowalewska
Zarząd przychylił się do złożenia wniosków do WZD w sprawie nadania godności
Członka Honorowego dla Tomasza Delegi i Jana Kusiny.

b. Sprawa odznaczenia dla Jerzego Konikowskiego – Piotr Murdzia
Wpłynął wniosek o odznaczenie państwowe dla Jerzego Konikowskiego oraz prośba
Ministerstwa Sportu i Turystyki o opinię w/s wniosku. Zarząd skierował sprawę do
zaopiniowania do Komisji Wyróżnień i Dyscypliny PZSzach.

c. CR - sposób odznaczania wpłat za wyszkolenie zawodnika przy zmianie
barw klubowych – Aleksander Sokólski, Grzegorz Kopka
Tomasz Delega poinformował, że jest podpisana Umowa na obsługę CR-a, w związku z
tym należy rozmawiać z Aleksandrem Sokólskim o wprowadzaniu niezbędnych zmian.

d. Sprawa Tomasza Trzaskowskiego – Piotr Murdzia

UCHWAŁA nr 33/06/2017
z dn. 17 czerwca 2017 ws nagrody dla Tomasza Trzaskowskiego
Zarząd przyznał nagrodę w kwocie 1000 zł dla p. Tomasza Trzaskowskiego za
zaangażowanie w działaniach polskiej ekipy na Szkolnych MŚ w Rumunii.
Głosowało 7 członków Zarządu, 3 głosy za, 4 wstrzymało się od głosu.

e. Przyjęcie klubu Ognisko TKKF w Dobczycach (MP) – Beata Kowalewska

UCHWAŁA nr 34/06/2017
z dn. 17 czerwca 2017 o przyjęciu klubu Ognisko TKKF Dobczyce
Zarząd przyjął klub Ognisko TKKF w Dobczycach w poczet członków PZSzach.
Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów za.

12. Wolne wnioski.
a. Zawieszenie się klubu w prawach Członka
Zarząd przypomniał, że Statut PZSzach nie przewiduje zawieszenia się klubu na
życzenie w prawach i obowiązkach członka PZSzach.

13. Zakończenie.
Prezes Tomasz Delega podziękował Zarządowi za 4 lata wytężonej pracy i o godz.
15.10 zakończył zebranie.

