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Zebranie Zarządu Polskiego Związku Szachowego  

Warszawa, Biuro PZSzach, Al. Jerozolimskie 49 

11 grudnia 2016 r. (niedziela) godz. 10.00-18.00 

Obecni: 

 
Członkowie Zarządu: 

1. Tomasz Delega 

2. Włodzimierz Schmidt 

3. Bogdan Jeżak 

4. Andrzej Modzelan 

5. Jan Kusina 

6. Adam Dzwonkowski 

7. Anna Mrozińska 

8. Łukasz Turlej  

9. Aleksander Sokólski 

Komisja Rewizyjna: 

1. Bogdan Obrochta 

2. Waldemar Taboła 

3. Piotr Zieliński 

Biuro PZSzach: 

1. Barbara Szenborn-Dańczak 

2. Michał Bartel 

EpSzwSz: 

1. Michał Luch 

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 24 września 2016 r. 

5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – D. Rzepecka 

6. Sprawozdanie z realizacji postanowień zebrania Zarządu 24 września 2016 r. 

a. Sprawozdanie z pracy biura – T. Delega 

b. Sprawozdanie z pracy poszczególnych pionów - T. Delega 

7. Sprawy bieżące. 

a. Informacja o stanie finansów PZSzach na koniec września/października br. - B. Dańczak, B. Jeżak, 

G. Kopka 

b. KOF 2017 – B. Jeżak, B. Dańczak, G. Kopka  

c. IMP & IMPK 2017 – T. Delega, M. Bartel 

d. MPAP – A. Dzwonkowski 

e. EpSzwSz – M. Luch  

f. Turnieje 90-lecia PZSzach – A. Dzwonkowski 

g. CA, status autoryzacji w FIDE – A. Sokólski 

h. Turniej Strefowy – T. Delega 

i. Wakacje z szachami 2017 – J. Kusina 

 

j. Szachiści grają dla Polonii – A. Mrozińska 

k. Kalendarz PZSzach 2017  - kilka imprez, które nie zostały zatwierdzone (np. Finałowy Turniej, 

Konferencja Metodyczna, i pewnie kilka innych z konkursu ofert) – M. Bartel 

l. Konkurs Ofert II półrocze – M. Bartel  

 

 

8. Ocena imprez i startów.  

a. Ekstraliga (III sesja) – W. Schmidt, M. Bartel 

b. Turniej Finałowy 90 Turniejów na 90-lecie PZSzach – A. Dzwonkowski, M. Bartel  

c. Igrzyska Szkolne – A. Modzelan 

 

9. Imprezy i starty planowane. 

a. MŚJ 8-12 & MŚJ 14-18 – A. Modzelan, M. Bartel 

b.  Sygnity Ekstraliga 2017 – M. Bartel 

 

10. Rozpatrzenie wniosków do Zarządu PZSzach. 

a. Tomasz Trzaskowski 

b. Włodzimierz Schmidt  

– Drużynowe Mistrzostwa Województw 

- Uściślenie uprawnień uczestnictwa w II Lidze 2017 (p.4.3.7 w załączniku) 

- Zatwierdzenie Regulaminu IMP w Szachach Szybkich 2017 

11. Wolne wnioski. 

12. Zakończenie. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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1. Powitanie. 

Prezes powitał zgromadzonych i zaprosił na świąteczny obiad w przerwie w obradach. 

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 

Prezes stwierdził ważność posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Dodano punkt 11a. Przyznanie odznak honorowych. 

Porządek obrad po zmianach zatwierdzono jednogłośnie. 

4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 24 września 2016 r. 

Protokół posiedzenia Zarządu z 24.09.2016 zatwierdzono jednogłośnie. 

5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – D. Ostrowska 

Od ostatniego posiedzenia Zarządu przyjęto 24 uchwały: 

UCHWAŁA NR 63/09/2016 o powołaniu reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 

14,16,18 

UCHWAŁA NR 64/09/2016 o nałożeniu kar na organizatorów Ekstraligi i I Ligi 

UCHWAŁA NR 65/09/2016 o wykluczeniu ośrodka „Hotel Paradiso” na rok z Konkursu Ofert 

UCHWAŁA NR 66/09/2016 o wykluczeniu ośrodka „Iwoniczek”  na rok z Konkursu Ofert 

UCHWAŁA NR 67/09/2016 o nałożeniu kary finansowej na organizatorów II Ligi Juniorów 

UCHWAŁA NR 68/09/2016 o odrzuceniu propozycji zmiany do KOF 

UCHWAŁA NR 69/09/2016 o ustaleniu wysokości opłat za Szkolne Mistrzostwa Polski 

UCHWAŁA NR 70/09/2016 o opłatach za wyszkolenie przy zmianie barw klubowych juniorów 

UCHWAŁA NR 71/09/2016 o sposobie rozliczeń w Euro 

UCHWAŁA NR 72/09/2016 o przyznaniu organizacji MPJ 6,7 (16-18.06.2017) 

UCHWAŁA NR 73/09/2016 o przyznaniu organizacji MPJ 8 (30.04-03.05.2017) 

UCHWAŁA NR 74/09/2016 o przyznaniu organizacji MPJ 10 (25.02-04.03.2017) 

UCHWAŁA NR 75/09/2016 o przyznaniu organizacji MPJ 16-18 (11-18.03.2017) 

UCHWAŁA NR 76/09/2016 o przyznaniu organizacji Szkolnych IMP 7-17 (9-15.01.2017) 

UCHWAŁA NR 77/09/2016 o przyznaniu nagrody specjalnej z okazji 90-lecia PZSzach 

UCHWAŁA NR 78/09/2016 o przyjęciu klubu LKS OLSZANICA w poczet członków PZSzach 

UCHWAŁA NR 79/10/2016 w sprawie przyjęcia nowego klubu „Kudowianka” Kudowa Zdrój w poczet 

członków PZSzach 

UCHWAŁA nr 80/11/2016 w sprawie przyznania organizacji imprezy DMP Szkół w roku 2017 

UCHWAŁA nr 81/11/2016 w sprawie przyjęcia nowych klubów OSiR Tuchola (KP) i UKS Montessori 

(MA) 

http://pzszach.pl/2016/10/20/uchwala-nr-77092016-zarzadu-polskiego-zwiazku-szachowego-z-dnia-24-09-2016-r-o-przyznaniu-nagrody-specjalnej-z-okazji-90-lecia-pzszach/
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UCHWAŁA nr 82/11/2016 w sprawie wykreślenia klubu Kiliński OSiR Trzemeszno (WP) z listy członków 

PZSzach 

UCHWAŁA nr 83/11/2016 w sprawie przyznania Srebrnej Honorowej Odznaki dla Marcina 

Orzechowskiego i Szymona Pieczewskiego 

UCHWAŁA nr 84/11/2016 w sprawie przyjęcia KOF na 2017 rok 

UCHWAŁA nr 85/12/2016 w sprawie przyznania mistrzyni międzynarodowej Renacie Gazik uprawnień 

instruktorskich 

UCHWAŁA nr 86/12/2016 o przyznaniu odznak honorowych 

 

6. Sprawozdanie z realizacji postanowień zebrania Zarządu 24 września 2016 r. 

a. Sprawozdanie z pracy biura – T. Delega 

b. Sprawozdanie z pracy poszczególnych pionów - szefowie pionów, T. Delega 

Jan Kusina przedstawił informację o pracy pionu powszechnego. Podczas zebrania przedstawiciele PZSzach 

są obecni na konferencji poświęconej szachom w szkole w Londynie. Turnieje ministerialne są rozgrywane 

zgodnie z planem.  

Prezes przypomniał o zadaniu wyszukania konkursów ministerialnych, w których byłaby możliwość 

uzyskania dotacji na sfinansowanie startu zawodników w szkolnych mistrzostwach Europy i świata. Biuro 

zostało zobowiązane do umówienia spotkania w ministerstwie w tej sprawie.  

Piotr Zieliński poinformował, że Szkolny Związek Sportowy oczekuje na spotkanie z PZSzach w celu 

przeprowadzenia konsultacji na temat rozgrywek ogólnopolskich. Szachy są ostatnią dyscypliną, w której 

chłopcy i dziewczęta grają w jednej grupie. Należy przedyskutować i przygotować rekomendację PZSzach 

w tej kwestii. 

Zagadnienia innych pionów zostaną omówione w poświęconych im punktach agendy. 

 

7. Sprawy bieżące. 

a. Informacja o stanie finansów PZSzach na koniec września/października br. - B. Dańczak, B. Jeżak, 

G. Kopka 

Bogdan Jeżak przedstawił stan rozliczeń z WZSzachami. Udało się wyegzekwować spłatę większości 

zaległych należności wobec PZSzach. 

Główna księgowa przedstawiła prognozę na koniec roku. Rok powinien się zamknąć kwotą między 93 

tys. zł a 98 tys. zł na minusie, tak jak zakładał preliminarz budżetowy. Budżet obecnie zamyka się kwotą 

11 tys. zł, ale ten dodatni wynik nie uwzględnia nadchodzących wydatków, przede wszystkim rachunku 

z FIDE za drugie półrocze 2016 na kwotę ok. 45 tys. zł., który zostanie przesłany na początku 2017. 

Prezes podkreślił, że bardzo ważnym elementem punktem budżetu są książki projektu EpSzwSz. Ujemny 

wynik jest spowodowany przede wszystkim nieujętym w prognozach nadzwyczajnym wydatkiem w 

kwocie 70.000 zł, która została wypłacona jako premia za wyniki na Olimpiadzie Szachowej.  

b. KOF 2017 – B. Jeżak, B. Dańczak, G. Kopka  

Prezes poprosił skarbnika o wyjaśnienie opóźnienia w opublikowaniu KOF. Zgodnie z postanowieniem 

WZD, przyszłoroczny KOF powinien był zostać opublikowany do 30.11.2016, a nastąpiło to po tej dacie. 

Jak wyjaśnił Bogdan Jeżak, dokument został przygotowany w odpowiednim czasie, ale nie został 

zamieszczony na czas na stronie PZSzach. Prezes zaapelował o terminową realizację postanowień 

zarządu. 
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Zgodnie z ustaleniami, podstawą do rozliczeń z PZSzach w Euro będzie kurs wprowadzany do 

Centralnego Rejestru 15 dnia każdego miesiąca w wysokości kursu sprzedaży z tego dnia. 

 

c. IMP & IMPK 2017 – T. Delega, M. Bartel 

Zawody po przerwie odbędą się znów w Warszawie, w prestiżowej lokalizacji w budynku Giełdy Papierów 

Wartościowych. Przeprowadzone zostały ustalenia ze sponsorami zawodów i niemal wszyscy partnerzy 

potwierdzili chęć współpracy. Niestety, trudno będzie uzyskać wsparcie miasta, gdyż władze Warszawy 

zmieniły zasady finansowania imprez sportowych i obecnie współfinansują wyłącznie rozgrywki 

mistrzostw Polski w sportach olimpijskich. Prezes poprosił biuro o przygotowanie Komunikatu 

Organizacyjnego do 20 grudnia. 

Wiceprezes Adam Dzwonkowski poinformował, że w IMP 2016 prawdopodobnie nie zagrają Dariusz 

Świercz, który ma w tym czasie inne zobowiązania sportowe i Jan Krzysztof Duda z powodu przygotowań 

do egzaminów maturalnych. 

d. MPAP – A. Dzwonkowski 

W ubiegłym tygodniu zostały rozegrane Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej. Zawody cieszyły się 

sporą frekwencją. Przyznane zostały liczne nagrody, medale i puchary w różnych kategoriach. Mistrzem 

Polski w szachach błyskawicznych został arcymistrz Jacek Gdański, a w szachach szybkich arcymistrz 

Robert Kuczyński. Jagoda Gołek zwyciężyła w blitzu wśród kobiet, a w szachach szybkich złoto 

wywalczyła Milena Magnucka. 

Prezes przekazał gratulacje organizatorom za świetną inicjatywę i wyraził nadzieję na kontynuowanie 

tych rozgrywek w przyszłości. 

e. EpSzwSz – M. Luch  

Michał Luch przedstawił podsumowanie od października do grudnia. 

Obecnie w projekcie uczestniczy 869 szkół. Rok temu były to 533 szkoły, a zatem w skali kraju 

odnotowano wzrost o 63%. Najwięcej szkół przybyło w województwach: łódzkim, lubelskim i warmińsko-

mazurskim. Od września, z powodu oczekiwania na opublikowanie podstawy programowej, kursy 

podstawowe zostały zawieszone, natomiast przeprowadzono liczne kursy doszkalające. Ponadto w 

piętnastu szkołach rozpoczęły się zajęcia dodatkowe, podczas których uczniowie, którzy ukończyli 

program projektu, mają możliwość dalszego szkolenia z instruktorami szachowymi.  

Od początku roku sprzedano 14.758 książek. Zamówione zostały dodruki w ilościach: 8 tys. egzemplarzy 

tomu I, 4 tys. tomu II i 2 tys. tomu III. We wrześniu ukazała się nowa propozycja dla nauczycieli. Jest 

to poradnik metodyczny - zbiór materiałów dydaktycznych dla nauczycieli. Książka jest darmowa dla 

uczestników projektu.  

Na przyszły rok planowana jest przede wszystkim kontynuacja dotychczasowych działań, przede 

wszystkim organizacja kolejnych kursów dla nauczycieli i dystrybucja poradnika metodycznego. 

Ważnym zadaniem jest zacieśnienie współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przy projekcie 

wprowadzenia szachów do szkół w klasach I-III. Szachy znalazły się w podstawie programowej, ale w 

niewystarczającym zakresie, gdyż w ustawie brakuje zapisu mówiącego wprost o wykorzystywaniu 

szachów do wyznaczania i osiągania celów za pomocą myślenia strategicznego. 

Michał Luch który wkrótce kończy pracę w PZSzach,  podziękował członkom zarządu i pracownikom 

biura za zaufanie, jakim go obdarzono i współpracę podczas trzech lat pracy w projekcie.  Szczególne 

podziękowania skierował do bliskich współpracowników: Piotra Murdzi, Magdy Zielińskiej, Krzysztofa 

Góry i Anny Harazińskiej. Prezes w imieniu PZSzach podziękował Michałowi Luchowi za profesjonalizm, 

zaangażowanie i bardzo dobre wyniki oraz wyraził nadzieję na dalszą współpracę. Jan Kusina jako szef 

pionu również dołączył się do oficjalnych podziękowań. 

Odwołując się do istniejących przepisów, Ministerstwo odmówiło wypłacenia zawodniczkom stypendium 

za medale olimpijskie. Dla porównania, po zdobyciu medali w Bled, zawodniczki stypendium uzyskały, 

mimo zapisów formalnych. Po medalach w Bled nie było problemu z wypłatą stypendiów. Od roku 
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PZSzach stara się o spotkanie bezpośrednio z ministrem Bańką, niestety do tej pory do spotkania nie 

doszło. Zarząd przedyskutował możliwości działania – dyskusja poza protokołem.  

  

f. Turnieje 90-lecia PZSzach – A. Dzwonkowski 

 

Koordynacji turniejów podjął się Piotr Wajszczyk, który doprowadził do tego, że udało się przeprowadzić 

rozgrywki na terenie całego kraju.  

 

 

g. CA, status autoryzacji w FIDE – A. Sokólski 

 

Aleksander Sokólski poinformował o otrzymanej drogą e-mailową informacji o pozytywnej decyzji 

komisji FIDE w sprawie autoryzacji programu ChessArbiter. 

 

 

h. Turniej Strefowy – T. Delega 

 

Polska ubiega się o zorganizowanie w 2017 roku turnieju strefowego, który zostałby rozegrany w Lublinie 

w ramach obchodów 700-lecia miasta, systemem szwajcarskim. Planowany termin zawodów przypada 

w okresie świąt wielkanocnych, jednak ze względu na rozgrywki ligowe nie dało się ustalić innego. 

Liczymy na udział reprezentacji Polski oraz słuchaczy Akademii Szachowej. 

 

i. Wakacje z szachami 2017 – J. Kusina 

Obiekt jest zarezerwowany, trwają przygotowania do obozu, zaplanowanego na 150 uczestników.  

 

j. Szachiści grają dla Polonii – A. Mrozińska 

Cykl turniejów został już prawie zakończony, do rozegrania pozostały jeszcze dwa turnieje. Niestety, 

połowa województw nie wzięła udziału w rozgrywkach. W styczniu zostanie ustalony termin na przyszły 

rok.  

k. Kalendarz PZSzach 2017  - imprezy, które nie zostały zatwierdzone (np. Finałowy Turniej, 

Konferencja Metodyczna, i inne) – M. Bartel 

 

UCHWAŁA nr 87/12/2016 

Z dn. 11.12.2016 

O zatwierdzeniu nowego terminu MP w szachach szybkich na rok 2017 

Zarząd postanowił, że Mistrzostwa Polski w szachach szybkich 2017 odbędą się 8 stycznia 2017.  

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Krzysztof Góra i 

Andrzeja Matusiak – nieobecni na zebraniu.  

UCHWAŁA nr 88/12/2016 

Z dn. 11.12.2016 

O zatwierdzeniu nowego terminu MP w szachach błyskawicznych 2017 

Zarząd postanowił, że Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych odbędą się w dniach 12-13 

sierpnia 2017. 

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Krzysztof Góra i 

Andrzeja Matusiak – nieobecni na zebraniu.  
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UCHWAŁA nr 89/12/2016 

Z dn. 11.12.2016 

O zatwierdzeniu nowego terminu I sesji Ekstraligi 2017 

Zarząd postanowił, że I sesja DMP – Ekstraliga 2017 odbędzie się w dniach 5-7 maja 2017. 

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Krzysztof Góra i 

Andrzeja Matusiak – nieobecni na zebraniu.  

 

l. Konkurs Ofert II półrocze – M. Bartel  

Michał Bartel przedstawił podsumowanie spotkania Komisji Ofertowej, która obradowała 08.12.2016 roku 

nad ofertami, które napłynęły na imprezy II półrocza 2017 roku. Komisja zebrała się w składzie: Piotr 

Murdzia – przewodniczący, Michał Bartel – sekretarz i Anna Harazińska – członek Komisji. 

Na Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich, Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych 

oraz DMP: II Liga Juniorów wpłynęło tylko po 1 ofercie (odpowiednio: Łódzki Związek Szachowy, 

Akademia Mistrzostwa Sportowego Marcin Tazbir oraz UKS Pałac Młodzieży Katowice). Po sprawdzeniu 

ofert pod kątem formalnym komisja zarekomendowała oferty.  

UCHWAŁA nr 90/12/2016 

Z dn. 11.12.2016 

O przyznaniu organizacji MP w szachach szybkich 2017 

Zarząd podjął decyzję o przyznaniu organizacji Mistrzostw Polski w szachach szybkich Łódzkiemu 

Związkowi Szachowemu. Opłata startowa do tych zawodów zostanie obniżona o 20 zł – 10 startowej i 10 

organizacyjnej 

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Krzysztof Góra i 

Andrzej Matusiak – nieobecni na zebraniu.  

 

UCHWAŁA nr 91/12/2016 

Z dn. 11.12.2016 

O przyznaniu organizacji MP w szachach błyskawicznych 2017 

Zarząd podjął decyzję o przyznaniu organizacji Mistrzostw Polski w Szachach Błyskawicznych Akademii 

Mistrzostwa Sportowego Marcina Tazbira. 

Głosowało 9 członków Zarządu. Osiem głosów za, jedna osoba wstrzymała się od głosu. W głosowaniu 

nie wzięli udziału Krzysztof Góra i Andrzej Matusiak – nieobecni na zebraniu.  

 

UCHWAŁA nr 92/12/2016 

Z dn. 11.12.2016 

O przyznaniu organizacji DMP II Ligi Juniorów 2017 
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Zarząd podjął decyzję o przyznaniu organizacji Drużynowych Mistrzostw Polski - II Liga Juniorów UKS 

Pałac Młodzieży Katowice. 

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Krzysztof Góra i 

Andrzej Matusiak – nieobecni na zebraniu.  

 

Na MPJ BiS nadal nie wpłynęła żadna oferta. Postanowiono, że PZSzach ogłosi kolejny konkurs na te 

rozgrywki z przedświątecznym terminem zgłoszeń.   

Na II Ligę wpłynęły 3 oferty, wszystkie na wysokim poziomie merytorycznym i zapewniające organizację 

imprezy na wysokim poziome. Najkorzystniejsza cenowo okazała się oferta Stilonu, który zaoferował 

transmisję ze wszystkich szachownic i otrzymał największą liczbę dodatkowych punktów. 

UCHWAŁA nr 93/12/2016 

Z dn. 11.12.2016 

O przyznaniu organizacji DMP II Ligi 2017 

Zarząd podjął decyzję o przyznaniu organizacji DMP II Ligi na rok 2017 klubowi Stilon Gorzów. Zawody 

odbędą się w Szklarskiej Porębie w ośrodku Królowa Karkonoszy.  

Głosowało 9 członków Zarządu. Osiem głosów za, jedna osoba wstrzymała się od głosu. W głosowaniu 

nie wzięli udziału Krzysztof Góra i Andrzej Matusiak – nieobecni na zebraniu.  

 

Na DMP - I Liga, nie wpłynęła żadna oferta, jednak wszyscy oferenci składający oferty na II Ligę wstępnie 

potwierdzili gotowość organizacji obu lig. Pozostaje sprawą otwartą, czy przekazać organizację I lig tym 

oferentom, czy rozpisać dodatkowy konkurs.  

UCHWAŁA nr 94/12/2016 

Z dn. 11.12.2016 

O upoważnieniu prezesa do podjęcia decyzji o przyznaniu organizacji I Ligi  

Zarząd upoważnił prezesa do podjęcia decyzji o przyznaniu organizacji Drużynowych Mistrzostw Polski I 

Liga.  

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Krzysztof Góra i 

Andrzej Matusiak – nieobecni na zebraniu.  

 

Na Juniorskie Półfinały wpłynęło 5 ofert, które otrzymały podobne oceny. Waldemar Taboła zwrócił 

uwagę, że wizytację obiektu w Pokrzywnej dokonała inna osoba niż wizytowała pozostałe obiekty, co 

mogło wpłynąć na ocenę Komisji. Oprócz powyższej uwagi, Komisja Ofertowa ma sprawdzić obliczenia 

pod kątem prawidłowości oraz przesłać do wszystkich członków zarządu komplet skanów ofert na tę 

imprezę. Głosowanie nad przyznaniem półfinałów odbędzie się w trybie elektronicznym. 

 

8. Ocena imprez i startów.  

d. Ekstraliga (III sesja) – W. Schmidt, P. Murdzia, M. Bartel 
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Organizacja była dobra, ceremonia zakończenia stała na wysokim poziomie, z udziałem oficjalnych gości, 

w tym wiceministra Sportu i Turystyki Jana Widery. W tym roku nie było niespodzianek w klasyfikacji 

drużynowej i medale rozdzieli między siebie faworyci rozgrywek. Należy podkreślić, że organizacja 

zjazdów, zgodnie z zamysłem reformy systemu rozgrywania Ekstraligi, jest traktowana przez kluby jako 

prestiżowa możliwość wyróżnienia się w środowisku lokalnym oraz dodatkowa nagroda dla zwycięzców 

ligi. 

 

e. Igrzyska Szkolne – A. Modzelan 

Zorganizowana po raz drugi akcja również w tym roku została bardzo dobrze oceniona. Pochwalić należy 

dobry obiekt, w którym w przyszłym roku odbędzie się także Olimpiada Młodzieży. W celu usprawnienia 

na przyszły rok należy zadbać o jedno źródło zgłoszeń zamiast dwóch - mimo że jest to akcja dwóch 

pionów, tj. sportu młodzieżowego i powszechnego, zgłoszenia powinny być zbierane w jednym źródle.  

Ponownie jak w roku ubiegłym, można było dostrzec większe zainteresowanie uczestników 

uprawnionych do startu z pionu powszechnego niż z młodzieżowego. Pod kątem sportowym w zawodach 

nie było niespodzianek, zwyciężyli zawodnicy, którzy już wcześniej wyróżniali się w licznych 

rozgrywkach.  

 

9. Imprezy i starty planowane. 

c. MŚJ 8-12 & MŚJ 14-18 – A. Modzelan, M. Bartel 

Tegoroczne rozgrywki nie przyniosły Polsce żadnego medalu. Z Polaków najlepiej wypadł Oskar Ogłaza, 

który zajął 4. miejsce i do ostatniej chwili walczył o miejsce na podium. Jest to młody i dobrze rokujący 

zawodnik, którego wyróżnia pracowitość i sumienność. 

Wyniki pokazały, że Rosja i kraje azjatyckie mają obecnie miażdżącą przewagę nad resztą świata. 

Wiceprezes Andrzej Modzelan w odpowiedzi na pytania o relację liczebności grup szkoleniowych w MASz 

do braku medali, odparł, że talent klasy Dudy czy Draguna przebije się niezależnie od liczby osób w 

Akademii. Należy pamiętać, że najistotniejsze jest szkolenie u podstaw, a więc praca z juniorami w 

klubach sportowych. Zorganizowane w tym roku zajęcia dla trenerów z Michalczyszczynem pokazały, że 

nie ma wielkiego zainteresowania dokształcaniem i podnoszeniem kwalifikacji wśród naszych 

szkoleniowców.  

Piotr Zieliński zaznaczył, że martwić powinny zarząd przede wszystkim odległe miejsca, które bardziej 

niż brak medali świadczą o problemach w szachach juniorskich. W latach ubiegłych większość 

reprezentantów kraju w tych zawodach zajmowała miejsca w pierwszej dziesiątce lub dwudziestce, a 

nie w dolnej połowie tabeli. 

Na pytania o zmiany władz Akademii prezes podkreślił, że w sprawie Akademii, podobnie jak i w innych, 

zarząd aż do wyborów będzie kontynuował dotychczasowe działania. 

 

d.  Sygnity Ekstraliga 2017 – M. Bartel 

Zmiana terminu została przegłosowana w punkcie 7k.  

 

10. Rozpatrzenie wniosków do Zarządu PZSzach. 

a. Tomasz Trzaskowski 

Zarząd zapoznał się z pismem Tomasza Trzaskowskiego w sprawie kierownika wyjazdów PZSzach. 

Zarząd przekazał wiceprezesowi ds. sportu młodzieżowego. Andrzej Modzelan: vacatio legis, data 

wejścia uchwały w życie (przedyskutowano drogą elektroniczną). 
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b. Mariusz Stanaszek: rozbieżności w Regulaminie Nadawania Honorowych Godności i Wyróżnień 

PZSzach  

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Mariusza Stanaszka i upoważnił Komisję Wyróżnień i Dyscypliny do 

złożenia propozycji zmian w regulaminie przyznawania odznak honorowych PZSzach. Sprawa zostanie 

rozpatrzona przez następny zarząd.  

c. Włodzimierz Schmidt  

– Drużynowe Mistrzostwa Województw 

- Uściślenie uprawnień uczestnictwa w II Lidze 2017 (p.4.3.7 w załączniku) 

Wiceprezes Włodzimierz Schmidt przedstawił konieczność wprowadzenia zmian w regulaminie II Ligi. 

Zmiana ta umożliwi zwycięzcom lig w województwach, w których zlikwidowane zostały szachownice 

kobiece, awans do rozgrywek II Ligi. Według dotychczasowego zapisu, kluby te nie miały prawa do gry w 

II Lidze. 

UCHWAŁA nr 95/12/2016 

Z dn. 11.12.2016 

O zmianie Regulaminu II Ligi   

Zarząd podjął decyzję o uzupełnieniu Regulaminu MP II Liga o punkt w brzmieniu: 

Punkt 4.3.7. 

Jeżeli drużynowe mistrzostwa województwa rozegrane zostały bez szachownicy kobiecej, warunkiem 

kwalifikacji jest rozegranie dodatkowych eliminacji z udziałem minimum podwójnej ilości drużyn w 

stosunku do liczby miejsc które ma województwo i obligatoryjnie z szachownicą kobiecą. 

Głosowało 7 członków Zarządu. Sześć głosów za, jedna osoba wstrzymała się od głosu. W głosowaniu 

nie wzięli udziału Anna Mrozińska i Andrzej Modzelan – opuścili wcześniej zebranie, Krzysztof Góra i 

Andrzej Matusiak – nieobecni na zebraniu.  

 

- Zatwierdzenie Regulaminu IMP w Szachach Szybkich 2017 

UCHWAŁA nr 96/12/2016 

Z dn. 11.12.2016 

O zatwierdzeniu Regulaminu IMP w Szachach Szybkich 

Zarząd zatwierdził Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski w Szachach Szybkich.  

Głosowało 7 członków Zarządu. Siedem głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Anna Mrozińska i 

Andrzej Modzelan – opuścili wcześniej zebranie, Krzysztof Góra i Andrzej Matusiak – nieobecni na 

zebraniu.  

 

e. Katarzyna Wadecka-Janik o zmianie przynależności barw klubowych Igora Janika  

Zarząd zapoznał się z treścią pisma i upoważnił Bogdana Jeżaka oraz Andrzeja Modzelana do podjęcia 

decyzji. 

f. Sprawy inne 
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UCHWAŁA nr 97/12/2016 

Z dn. 11.12.2016 

O wprowadzeniu do KOF punktu 13.5 i 13.6 

Zarząd podjął decyzję o uzupełnieniu zapisów Komunikatu Organizacyjno-Finansowego dotyczących 

ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o punkty: 

 13.5 Klub może zrezygnować z ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika. 

 13.6 Ostateczną wysokość ekwiwalentu ustala macierzysty związek szachowy właściwy dla klubu, 

z którego zawodnik odchodzi. 

Głosowało 7 członków Zarządu. Siedem głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Anna Mrozińska i 

Andrzej Modzelan – opuścili wcześniej zebranie, Krzysztof Góra i Andrzej Matusiak – nieobecni na 

zebraniu.  

 

Zarząd zobowiązał biuro do zamieszczenia na stronie PZSzach informacji, iż wszystkie turnieje, które 

podlegają opłacie zgodnie z KOF, muszą być przez sędziego lub organizatora obowiązkowo 

zarejestrowane w Centralnym Rejestrze.  

 

11. Wolne wnioski. 

a. Przyznanie odznak honorowych 

 

 

UCHWAŁA nr 98/12/2016 

Z dn. 11.12.2016 

O przyznaniu srebrnej odznaki honorowej Rafałowi Szymczakowi  

Zarząd przyznał Rafałowi Szymczakowi srebrną odznakę honorową Polskiego Związku Szachowego. 

Głosowało 7 członków Zarządu. Siedem głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Anna Mrozińska i 

Andrzej Modzelan – opuścili wcześniej zebranie, Krzysztof Góra i Andrzej Matusiak – nieobecni na 

zebraniu.  

 

12. Zakończenie. 

Zarząd ustalił termin następnego spotkania na sobotę 25 marca. Zebranie odbędzie się w Warszawie 

podczas rozgrywek IMP i IMPK 2017. 

Prezes podziękował zgromadzonym za udział w zebraniu i zakończył posiedzenie.  


