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Protokół 

z Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów 

Polskiego Związku Szachowego 

w dniu 18 czerwca 2016 r. 

 

W dniu 18 czerwca 2016 r. godzinie 10.05, w związku z obecnością 24 de-

legatów z 46 zgłoszonych reprezentujących 12 województw, prezes PZSzach 

Tomasz Delega otworzył obrady Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia De-

legatów w pierwszym terminie, które zorganizowano w Krajowej Szkole Admi-

nistracji Publicznej w Warszawie. 

Na wstępie prezes przywitał wszystkich, a następnie poprosił zgromadzo-

nych o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych w minionym roku kolegów i 

koleżanek: pana Stanisława Koszeli, pana Rafała Gunajewa, pana Władysława 

Sapa, pana Grzegorza Bendy, pani Ewy Nagrockiej, pana Eugeniusza Ledwonia, 

pana Mariana Braczko, pana Henryka Konaszczuka, pana Krzysztofa Sznapika i 

pana Stanisława Szczepańca. 

Po części oficjalnej prezes zaproponował realizację punktu 2. Porządku ob-

rad: zatwierdzenie Regulaminu Obrad WSZD. 

 

Punkt 2 

Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Sprawozdawczego Zgromadze-

nia Delegatów. 

Prezes Tomasz Delega zapytał zebranych, czy są uwagi do proponowanego 

Regulaminu Obrad. 

W związku z brakiem propozycji do projektu Regulaminu Obrad prezes 

Tomasz Delega zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia: 

– za: 21 osób 

– przeciw: 0 osób 

– wstrzymujących się: 0 osób. 

Regulamin został zatwierdzony. 
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Ponieważ wynik głosowania zrodził wątpliwość, czy na sali obrad jest kwo-

rum, prezes poprosił pana Piotra Murdzię o przeliczenie delegatów uprawnio-

nych do głosowania. Wynik weryfikacji potwierdził obecność 24 delegatów. 

 

Punkt 3 

Zatwierdzenie Porządku Obrad Walnego Sprawozdawczego  

Zgromadzenia Delegatów. 

W dalszej części posiedzenia prezes Tomasz Delega zaproponował przegło-

sowanie Porządku Obrad, którego projekt został dostarczony członkom PZSzach 

przed sesją w terminie regulaminowym wraz z materiałami. 

Wobec braku propozycji zmian do projektu, członkowie Walnego Spra-

wozdawczego Zgromadzenia Delegatów zatwierdzili Porządek Obrad nastę-

pującą ilością głosów: 

– za: 24 osoby 

– przeciw: 0 osób 

– wstrzymujących się: 0 osób 

 

Porządek obrad przyjęto w następującym kształcie: 

1. Przywitanie delegatów przez Prezesa PZSzach. 

2. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad WSZD. 

3. Zatwierdzenie Porządku Obrad WSZD. 

4. Wybór Przewodniczącego WSZD. 

5. Wybór komisji WSZD:  

a. mandatowej, 

b. skrutacyjnej, 

c. uchwał i wniosków. 

6. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe Zarządu PZSzach za rok 2015. 

7. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się komisji zjazdowych. 

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015 oraz informacja o bada-

niu bilansu za 2015 r., przedstawienie opinii biegłego rewidenta. 

9. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 
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11. Zatwierdzenie sprawozdania merytoryczno-finansowego Zarządu 

PZSzach za rok 2015 i podjęcie stosownych uchwał. 

12. Uchwała w sprawie. absolutorium za 2015 r. 

13. Uchwała w sprawie zmian do Statutu PZSzach. 

14. Uchwała w sprawie nadania członkostwa honorowego PZSzach 

15. Dyskusja w sprawach różnych. 

16. Podjęcie uchwał WSZD 

17. Zakończenie WSZD. 

 

Punkt 4 

Wybór Przewodniczącego WSZD 

Przechodząc do realizacji kolejnego punktu Porządku Obrad prezes Tomasz 

Delega zaproponował na funkcję Przewodniczącego Walnego Sprawozdawczego 

Zgromadzenia Delegatów pana Waldemara Tabołę, który wyraził zgodę na 

przewodniczenie obradom. 

Prezes Zarządu PZSzach zapytał, czy są zgłoszenia kandydatur z sali. Wo-

bec braku propozycji zarządził głosowanie. Członkowie Zgromadzenia poparli 

kandydaturę pana Waldemara Taboły głosując: 

– za: 25 osób 

– przeciw: 0 osób 

– wstrzymujących się: 0 osób. 

 

Punkt 5 

Wybór komisji WSZD. 

W dalszej części posiedzenia przewodniczący Waldemar Taboła powitał 

zebranych i podziękował delegatom za zaufanie, jakim obdarzyli go powierzając 

funkcję przewodniczącego. Następnie zaproponował wybór Komisji Mandato-

wej, w której skład zarekomendował kandydaturę pana Waldemara Dudzińskie-

go, pani Anny Mrozińskiej oraz pana Mirosława Orłowskiego.  

Na sali obecny był tylko pan Waldemar Dudziński, który wyraził wolę pra-

cy w Komisji Mandatowej, dlatego przewodniczący WSZD poprosił o zgłoszenie 

kandydatur z sali. Panowie Janusz Augustowski i Piotr Klukiewicz zadeklarowali 
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chęć uczestnictwa w pracach komisji. 

Wobec braku innych zgłoszeń przewodniczący zaproponował głosowanie 

en bloc w sprawie zatwierdzenia składu komisji. Delegaci powołali komisję gło-

sując w następujący sposób 

– za: 28 osób 

– przeciw: 0 osób 

– wstrzymujących się: 0 osób 

 

Po wyborze składu Komisji Mandatowej przewodniczący zarekomendował 

skład Komisji Skrutacyjnej w osobach pana Macieja Cybulskiego, który wyraził 

zgodę na pracę w komisji oraz Rafała Siwika, który nie dotarł na posiedzenie. 

Wobec braku wymaganej liczby osób przewodniczący Waldemar Taboła popro-

sił o zgłoszenie co najmniej dwóch osób do składu komisji. Pan Maciej Cybulski 

zaproponował kandydaturę pani Kamili Kałużnej i Magdaleny Judek. Kandydat-

ki wyraziły zgodę na udział w pracach komisji. 

Wobec osiągnięcia wymaganej ilości osób, przewodniczący przeprowadził 

głosowanie en bloc w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Skrutacyjnej: 

– za: 28 osób 

– przeciw: 0 osób 

– wstrzymujących się: 0 osób. 

 

W dalszej części posiedzenia przewodniczący Zgromadzenia zaproponował 

wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków. W jej skład zaproponował pana 

Kazimierza Łaszewskiego, Aleksandra Sokólskiego i Łukasza Turleja. 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

Przewodniczący Waldemar Taboła zaproponował przegłosowanie składu 

komisji. 

Członkowie Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów za-

twierdzili skład komisji głosując w następujący sposób: 

– za: 28 osób 

– przeciw: 0 osób 

– wstrzymujących się: 0 osób 
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Przewodniczący Zgromadzenia poprosił komisje o ukonstytuowanie się i 

podjęcie pracy. 

 

Punkt 6 

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe Zarządu za rok 2015. 

Po wyborze komisji zjazdowych przewodniczący Waldemar Taboła prze-

kazał głos prezesowi Zarządu PZSzach Tomaszowi Deledze, który w skrócie 

przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu i sytuacji finansowej Związku. 

Na wstępie prezes wymienił nazwiska członków Zarządu i pracowników 

Biura PZSzach, którzy pracowali na rzecz Polskiego Związku Szachowego 

w roku sprawozdawczym. Wspomniał również o zmianach personalnych, jakie 

zaszły w biurze, w tym o objęciu obowiązków szefa Biura PZSzach przez panią 

Patrycję Wyżlic. 

Odnosząc się do realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie 

Delegatów w 2015 r., prezes poinformował zebranych, że zgodnie z zaleceniami 

doprecyzowano przepisy dotyczące przyznawania miejsc w Ekstralidze, przy-

wrócono klub MKSz Diagonalia Imielin w poczet członków Polskiego Związku 

Szachowego, uwzględniono wytyczne Walnego Zgromadzenia w sprawie udo-

stępnienia delegatom materiałów zjazdowych na minimum 14 dni przed zjazdem 

i pozostawiono w gestii Komisji Ofertowej ostateczny wybór organizatorów im-

prez szachowych. 

Nawiązując do sukcesów sportowych zawodników Polskiego Związku Sza-

chowego prezes wymienił m.in. złoty medal Macieja Tazbira na mistrzostwach 

w Lyonie, srebrny medal Marty Bartel w Erewanie, złoty medal Kacpra Pioruna i 

Radka Wojtaszka. Z grupy juniorów w rozgrywkach drużynowych i indywidual-

nych prezes wymienił sukcesy: Oliwii Kiołbasy, Marioli Woźniak, Alicji Śliwic-

kiej i Anny Kubickiej. W Mistrzostwach Świata Juniorów w Porto Carras, drugie 

miejsce zajęła Alicja Śliwicka, trzecie miejsce Bartosz Fiszer, a w Mistrzostwach 

Europy Juniorów Polek medal zdobyła Ewa Harazińska i Julia Antolak. 

W 2015 r. doszło również do udanego debiutu, jakim było zorganizowanie 

przez PZSzach obozu turniejowo-szkoleniowego przy współpracy z Minister-

stwem Sportu i Turystyki. Budżet tego przedsięwzięcia wyniósł 100 tys. zł. 
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Uczestnikami obozu byli zwycięzcy turniejów „Edukacja przez Szachy w Szko-

le” oraz dzieci wytypowane przez Pion Młodzieżowy. 

Prezes Tomasz Delega poinformował delegatów, że Pion Sportu Powszech-

nego propaguje szachy w pięciu obszarach: „Edukacja przez Szachy w Szkole”, 

„Rehabilitacja przez Szachy”, „Wakacje z Szachami”, „Szachiści grają dla Polo-

nii” a także „Mistrzostwa Polski Amatorów”. Prezes stwierdził, że z zadowole-

niem Zarząd odnotowuje sukcesy programu „Edukacja przez Szachy w Szkole”, 

w ramach którego wyposażono szkoły w sprzęt szachowy, przeszkolono nauczy-

cieli, którzy zdobyli uprawnienia instruktora szkolnego. Polski Związek Szacho-

wy wydał również podręcznik metodyczny dla nauczycieli, który cieszy się bar-

dzo dużym zainteresowaniem nie tylko nauczycieli szkolnych, ale także trenerów 

klubowych. 

Odnosząc się do obecności Polskiego Związku Szachowego na arenie mię-

dzynarodowej, prezes wspomniał o udziale władz PZSzach w Kongresie Euro-

pejskiej Unii Szachowej w Bar oraz Kongresie FIDE w Abu Dhabi. Prezes 

z dumą zauważył, że członkowie Polskiego Związku Szachowego są mocno 

obecni na arenie międzynarodowej i angażują się w działalność międzynarodo-

wych organizacji szachowych. Wśród nich wymienił: pana Andrzeja Filipowi-

cza, Adama Dzwonkowskiego, Magdę Zielińską i Annę Harazińską. 

Rok 2015 okazał się rokiem zmian w redakcji czasopisma „Mat”. Redakto-

rem naczelnym został Paweł Dudziński, w wyniku tego czasopismo zmieniło 

swój charakter i szatę graficzną. Zmieniono również stronę internetową Polskie-

go Związku Szachowego. Prezes wyraził nadzieję, że strona internetowa będzie 

znacznie ciekawsza niż dotychczasowa i sprosta technologicznie wyzwaniom 

przyszłości. 

Podsumowując, prezes wspomniał o programie ChessArbiter 2016, który 

obecnie spełnia wymogi FIDE i ma szansę uzyskać certyfikat na najbliższym 

kongresie FIDE, który odbędzie się w Baku we wrześniu 2016 r., co stworzy 

szansę na sprzedaż tego oprogramowania na całym świecie. 

Przechodząc do spraw finansowych Tomasz Delega stwierdził, że sprawoz-

danie finansowe zostanie szczegółowo omówione przez Komisję Rewizyjną, dla-

tego nie odniósł się do poszczególnych pozycji księgowych, z satysfakcją jednak 
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zaznaczył, że w 2015 r. Polski Związek Szachowy odnotował zysk w wysokości 

7 920,81zł. Prezes Tomasz Delega zachęcał delegatów do korzystania z dotacji 

z Ministerstwa Sportu i Turystyki i do składania wniosków. Prezes przypomniał, 

że w ministerstwie ruszył program „KLUB” wspierający upowszechnianie sportu 

wśród dzieci i młodzieży. 

Na koniec prezes zakomunikował, że w 2016 r. Polski Związek Szachowy 

obchodzi 90-lecie istnienia i z tej okazji w dniu dzisiejszym odbędzie się uroczy-

sta gala jubileuszowa, na którą wszystkich serdecznie zaprosił. 

Przewodniczący Waldemar Taboła podziękował prezesowi za przedstawie-

nie sprawozdania i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku dziennego. 

 

Punkt 7 

Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się komisji zjazdowych. 

Przewodniczący WSZD poprosił przewodniczących komisji o odczytanie 

protokołów komisji z ukonstytuowania się: 

 

Komisja Mandatowa: 

- Janusz Augustowski – przewodniczący KM WSZD PZSzach 

- Waldemar Dudziński – członek KM WSZD PZSzach 

- Piotr Klukiewicz – członek KM WSZD PZSzach 

 

Komisja Skrutacyjna: 

- Maciej Cybulski – przewodniczący KS WSZD PZSzach 

- Kamila Kałużna – członek KS WSZD PZSzach 

- Magdalena Judek – członek KS WSZD PZSzach 

 

Komisja Uchwał i Wniosków: 

- Łukasz Turlej – przewodniczący KUiW WSZD PZSzach 

- Aleksander Sokólski – sekretarz KUiW WSZD PZSzach 

- Kazimierz Łaszewski – członek KUiW WSZD PZSzach 

 

 



Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach w dniu 18.06.2016 r. 8 

Punkt 8 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015 oraz informacja o badaniu 

bilansu za 2015 r., przedstawienie opinii biegłego rewidenta. 

W dalszej części posiedzenia przewodniczący WSZD przekazał głos przed-

stawicielowi Komisji Rewizyjnej, który zapoznał delegatów z opinią komisji na 

temat sposobu realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów, wykonania 

zadań statutowych, i zarządzania finansami przez Zarząd PZSzch. 

Pan Piotr Zieliński potwierdził w imieniu Komisji Rewizyjnej, że Zarząd 

prawidłowo realizował zadania wynikające z postanowień Statutu PZSzach 

w zakresie popularyzowania szachów, organizacji turniejów szachowych, powo-

ływania kadry narodowej, tworzenia regulaminów organizacyjnych, sportowych i 

dyscyplinarnych oraz współpracy z wojewódzkimi związkami szachowymi. 

W sprawozdaniu komisja wyraziła uznanie dla Zarządu za organizację imprez 

sportowych, w tym szczególnie za troskę o nadanie odpowiedniej rangi zawodom 

finałowym o Mistrzostwo Polski. 

Nawiązując do spraw organizacyjnych, Komisja Rewizyjna wyraziła nie-

pokój związany z dużą rotacją pracowników merytorycznych i zgłosiła uwagi do 

pracy Komisji Ofertowej, która przy obecnym trybie pracy zleca organizację 

rozgrywek szachowych na kolejny rok bez oceny poziomu przygotowania do-

tychczasowych spotkań. Zdaniem Komisji Rewizyjnej zbyt często cena jest 

główną determinantą decyzji Komisji Ofertowej, co wpływa na jakość organizo-

wanej imprezy. 

Odnosząc się do działań Zarządu w zakresie realizacji uchwał Walnego 

Zgromadzenia Delegatów z dnia 19 czerwca 2015 r. komisja stwierdziła, że Za-

rząd Polskiego Związku Szachowego wykonał zalecenia. 

Dokonując oceny kondycji finansowej PZSzach Komisja Rewizyjna po-

twierdziła opinię biegłego rewidenta, że sprawozdanie finansowe zawiera 

wszystkie istotne informacje dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Związ-

ku na dzień 31 grudnia 2015 r., a działalność Związku prowadzona jest zgodnie 

z wymogami zasad rachunkowości. Komisja poświadczyła, że Zarząd prawidło-

wo pozyskuje środki na zadania statutowe i terminowo rozlicza się z kontrahen-

tami, w tym z Ministerstwem Sportu i Turystyki. 
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W wyniku szczegółowej kontroli wyciągów i rozliczeń operacji bankowych 

Komisja Rewizyjna odnotowała kilka uchybień, w efekcie tego wydano kilka 

zaleceń pokontrolnych. Zarząd PZSzach zapoznał się z uwagami i przyjął je do 

wykonania. Piotr Zieliński podkreślił, że komisja oczekuje, że Zarząd PZSzach 

potwierdzi pisemnie wykonanie zaleceń pokontrolnych. 

Podsumowując, komisja z satysfakcją stwierdziła, że Polski Związek Sza-

chowy wypracował w 2015 r. zysk w wysokości 7 920,81 zł i nie posiada żad-

nych zobowiązań finansowych wobec budżetu państwa ani innych podmiotów. 

Mając na uwadze właściwą realizację zadań statutowych Komisja Rewizyjna 

zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Delegatów udzielenie absolutorium 

Zarządowi PZSzach. 

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował panu Piotrowi Zielińskiemu za 

przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej i przeszedł do realizacji kolejne-

go punktu porządku obrad. 

 

Punkt 9 

Dyskusja nad sprawozdaniami. 

Przewodniczący Waldemar Taboła otworzył dyskusję nad sprawozdaniami.  

Jako pierwszy głos zabrał pan Jan Kusina, który odniósł się do uwagi Ko-

misji Rewizyjnej w sprawie pracy Komisji Ofertowej. Delegat przytoczył przy-

kład imprezy szachowej w Iwoniczu, którą środowisko szachowe oceniło kry-

tycznie, a której organizatorowi Komisja Ofertowa przyznała prawo przygoto-

wania kolejnego turnieju szachowego. Delegat zaproponował, aby Komisja Ofer-

towa była organem doradczym, a w gestii Zarządu pozostawić ostateczną decyzję 

kto będzie organizatorem turnieju, ponieważ to Zarząd jest odpowiedzialny za 

funkcjonowanie Związku i jego wizerunek. 

Głos w dyskusji zabrał pan Waldemar Cieślak, który wyraził bardzo kry-

tyczną opinię o warunkach, jakie panowały w ośrodku w Iwoniczu. Delegat wy-

raził swoją dezaprobatę dla postanowień Komisji Ofertowej. 

Ad rem wystąpił delegat Dominik Kulaś, który wyjaśnił, że wybór przez 

Komisję Ofertową organizatora turnieju jest jej suwerenną decyzją. Utrzymanie 

niezależności komisji, której członkowie nie są powiązani z żadnym organizato-
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rem stanowi podstawę dobrego funkcjonowania i dokonywania możliwie najbar-

dziej obiektywnych wyborów. Zdaniem delegata przesunięcie tych kompetencji 

w stronę Zarządu wywoła konflikt interesów, gdyż niektórzy członkowie Zarzą-

du PZSzach są ściśle powiązani z organizatorami. 

Odnosząc się do sprawozdania Zarządu PZSzach pan Dominik Kulaś 

z przykrością stwierdził, że Zarząd nierówno traktuje wojewódzkie związki sza-

chowe. Zdaniem delegata w sprawozdaniu Zarządu zabrakło informacji o Piotrze 

Sabuku z Legnicy, który uzyskał tytuł mistrza międzynarodowego, jak również 

zabrakło wzmianki o turniejach organizowanych na terenie Dolnego Śląska: tur-

nieju kołowym Wojewody Dolnośląskiego i Memoriału Rubinsteina w Polanicy. 

Kończąc swą wypowiedź delegat wyraził zaniepokojenie, że Zarząd Pol-

skiego Związku Szachowego nie podejmuje starań przywrócenia finansowania 

kadry juniorów. Pan Dominik Kulaś poprosił o wyjaśnienie, jakie kroki zamierza 

podjąć Zarząd w tej sprawie. 

Kolejny głos w dyskusji zabrał członek honorowy PZSzach Mirosław 

Gnieciak, który poruszył problem sprawnego funkcjonowania Komisji Wyróż-

nień i Dyscypliny. Zdaniem pana Mirosława Gnieciaka jeden z sędziów skiero-

wał do oceny rankingowej do FIDE pięć turniejów z Sędziszowa, które nie figu-

rują w ChessArbitrze i które nie odbyły się. Członek honorowy wyraził swoje 

oburzenie, że sprawa nie jest jeszcze wyjaśniona. 

Krytyczne uwagi w stosunku do pracy Komisji Wyróżnień i Dyscypliny 

wyrazili także pan Andrzej Modzelan, który poruszył problem zbyt długiego roz-

patrywania przez komisję wniosków dyscyplinarnych oraz pan Andrzej Mięt-

kiewicz, który nawiązał do niedoskonałych przepisów obowiązujących w 

PZSzach umożliwiających zawodnikom przenoszenie się z klubu do klubu jedy-

nie w celu awansowania do rozgrywek Mistrzostw Polski i Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży. 

Po serii uwag i pytań do sprawozdania z działalności Zarządu przewodni-

czący Zgromadzenia przekazał głos prezesowi PZSzach Tomaszowi Deledze. 

W nawiązaniu do wypowiedzi dotyczących pracy Komisji Ofertowej prezes 

wyjaśnił, że jakikolwiek organ Polskiego Związku Szachowego dokonywałby 

wyboru organizatora imprez szachowych, zawsze decyzja może spotkać się z 
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niezadowoleniem. Tomasz Delega wyraził swoje uznanie dla pracy komisji, jed-

nocześnie pozostawiając do decyzji Walnego Zgromadzenia decyzję w sprawie 

wyboru organizatorów imprez inicjowanych przez PZSzach. 

Odnosząc się do uwag dotyczących pracy Komisji Wyróżnień i Dyscypliny 

prezes Tomasz Delega przypomniał, że zgodnie z regulaminem komisja ma 

90 dni na rozpatrzenie wniosków. Skrócenie tego okresu leży w kompetencji 

Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach. Nawiązując do niedoskonałości 

Regulaminu Ewidencyjnego PZSzach prezes zauważył, że Zarząd dokonał już 

pewnej korekty regulaminu ewidencyjnego i jego załącznika, która spowodowa-

ła, że zawodnik przechodząc do innego klubu musi poinformować dotychczaso-

wy klub o zmianie reprezentacji. 

Po wyczerpaniu głosów w dyskusji przewodniczący Waldemar Taboła 

przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku dziennego. 

 

Punkt 10 

Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 

Przed zatwierdzeniem sprawozdań i podjęciem uchwał przewodniczący 

Walnego Zgromadzenia Delegatów poprosił przewodniczącego Komisji Manda-

towej o odczytanie protokołu komisji. 

 

Przewodniczący Janusz Augustowski poinformował zebranych, że na pod-

stawie listy obecności Komisja Mandatowa stwierdziła, że liczba osób upraw-

nionych do udziału w Walnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Delegatów wy-

nosi 43 osoby z 16 związków, z czego w zebraniu uczestniczą 33 osoby, które 

reprezentują 14 związków wojewódzkich. Wobec osiągnięcia wymaganego 

kworum Komisja Mandatowa stwierdziła, że Walne Sprawozdawcze Zgroma-

dzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego w dniu 18 czerwca 2016 r. 

jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. 

 

Punkt 11 

Zatwierdzenie sprawozdania merytoryczno-finansowego 

Zarządu PZSzach za rok 2015 i podjęcie stosownych uchwał. 
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Po wysłuchaniu protokołu Komisji Mandatowej przewodniczący Waldemar 

Taboła przeprowadził blok głosowań w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i pod-

jęcia stosownych uchwał. 

Jako pierwszy przegłosowano projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania merytoryczno-finansowego w działalności Zarządu PZSzach za 

2015 r. 

Uchwałę nr 1/2016 z dnia 18 czerwca 2016 r. Walnego Sprawozdawcze-

go Zgromadzenia Delegatów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania mery-

toryczno-finansowego z działalności Zarządu Polskiego Związku Szachowe-

go delegaci przegłosowali w następujący sposób: 

– za: 26 osób 

– przeciw: 0 osób 

– wstrzymujących się: 0 osób. 

Uchwała została przyjęta. 

 

W dalszej części posiedzenia przewodniczący poddał pod głosowanie 

uchwałę nr 2/2016 z dnia 18 czerwca 2016 r. Walnego Sprawozdawczego 

Zgromadzenia Delegatów w sprawie przeznaczenia zysku z 2015 r. w wyso-

kości 7 920,81 zł na fundusz statutowy. 

Delegaci głosowali w następujący sposób: 

– za: 27 osób 

– przeciw: 0 osób 

– wstrzymujących się: 1 osoba. 

Uchwała została przyjęta. 

 

Punkt 12 

Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2015 r. 

Po przyjęciu uchwały zatwierdzającej przesunięcie zysku Polskiego Związ-

ku Szachowego na fundusz statutowy, przewodniczący Waldemar Taboła zarzą-

dził głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PZSzach. 

Uchwałę nr 3/2016 z dnia 18 czerwca 2016 r. Walnego Sprawozdawcze-

go Zgromadzenia Delegatów w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
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Polskiego Związku Szachowego z działalności za 2015 r. przegłosowano w 

następujący sposób: 

– za: 33 osoby 

– przeciw: 0 osób 

– wstrzymujących się: 0 osób 

Uchwała została przyjęta. 

 

Punkt 13 

Uchwała w sprawie zmian do Statutu PZSzach. 

Po bloku głosowań przewodniczący Zgromadzenia przeszedł do realizacji 

kolejnego punktu porządku dziennego, podjęcia uchwały w sprawie zmian do 

Statutu Polskiego Związku Szachowego. 

Przed przystąpieniem do głosowań poszczególnych poprawek do statutu 

przewodniczący Waldemar Taboła zapytał, czy ktoś ma uwagi do propozycji 

zmian zarekomendowanych przez Zarząd. Wobec braku zgłoszeń przewodniczą-

cy zarządził blok głosowań. 

Pierwsza poprawka związana była z dostosowaniem Statutu do ustawy o 

sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. i dotyczyła zmiany § 23 ust. 18, który otrzymał 

brzmienie: 

18. Członek Zarządu PZSzach nie może: 

(a) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach PZSzach, z wyjątkiem 

pełnienia funkcji delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach zwołane 

dla wyboru władz PZSzach; 

(b) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją 

przez PZSzach jego zadań statutowych; 

(c) posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność go-

spodarczą związaną z realizacją przez PZSzach jego zadań statutowych więcej 

niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakłado-

wego - w każdej z tych spółek; 

(d) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej dzia-

łalność gospodarczą związaną z realizacją przez PZSzach jego zadań statuto-

wych; 
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(e) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicz-

nego. 

Uchwałę nr 4/2016 z dnia 18 czerwca 2016 r. Walnego Sprawozdawcze-

go Zgromadzenia Delegatów w sprawie zmiany § 23 ust. 18 Statutu PZSzach 

przegłosowano w następujący sposób: 

– za: 34 osoby 

– przeciw: 0 osób 

– wstrzymujących się: 0 osób. 

Uchwała została przyjęta. 

 

Poprawka nr 2 związana była z dostosowaniem Statutu do ustawy – Prawo 

o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 września 2015 r. i 

dotyczyła wprowadzenia § 25 ust. 7 w następującym brzmieniu: 

7. Członkowie Zarządu PZSzach mogą otrzymywać wynagrodzenie za czyn-

ności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 

Uchwałę nr 5/2016 z dnia 18 czerwca 2016 r. Walnego Sprawozdawcze-

go Zgromadzenia Delegatów w sprawie wprowadzenia § 25 ust. 7 Statutu 

PZSzach przegłosowano w następujący sposób: 

– za: 31 osób 

– przeciw: 0 osób 

– wstrzymujących się: 3 osoby. 

Uchwała została przyjęta. 

 

Poprawka nr 3 związana była z dostosowaniem Statutu do Polskich Przepi-

sów Antydopingowych i dotyczyła zmiany § 31 ust. 7, który otrzymał brzmienie: 

7. W przypadkach podejrzeń o doping farmakologiczny, genetyczny lub fi-

zjologiczny (substancje i metody zabronione) stosuje się Światowy Kodeks Anty-

dopingowy oraz Polskie Przepisy Antydopingowe opracowane przez Komisję do 

Zwalczania Dopingu w Sporcie. 

Uchwałę nr 6/2016 z dnia 18 czerwca 2016 r. Walnego Sprawozdawcze-

go Zgromadzenia Delegatów w sprawie zmiany § 31 ust. 7 Statutu PZSzach 
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przegłosowano w następujący sposób: 

– za: 34 osoby 

– przeciw: 0 osób 

– wstrzymujących się: 0 osób. 

Uchwała została przyjęta. 

 

Poprawka nr 4 związana była z dostosowaniem Statutu do ustawy – Prawo 

o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 września 2015 r. 

i dotyczyła zmiany § 33, który otrzymał brzmienie: 

Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątko-

wych PZSzach, z zastrzeżeniem umów zawartych między PZSzach a członkiem 

Zarządu, wymagane jest współdziałanie dwóch osób, jednej akceptującej meryto-

rycznie (Prezesa lub Wiceprezesa) oraz jednej akceptującej finansowo (Sekreta-

rza Generalnego, Dyrektora Biura, Skarbnika lub Głównego Księgowego). 

W przypadku umów zawieranych z członkami Zarządu wymagane jest współdzia-

łanie dwóch osób, jednej akceptującej merytorycznie (Pełnomocnika ustanowio-

nego przez Walne Zgromadzenie Delegatów lub osoby wyznaczonej przez Komi-

sję Rewizyjną) oraz jednej akceptującej finansowo (Sekretarza Generalnego, Dy-

rektora Biura lub Głównego Księgowego).  

Uchwałę nr 7/2016 z dnia 18 czerwca 2016 r. Walnego Sprawozdawcze-

go Zgromadzenia Delegatów w sprawie zmiany § 33 Statutu PZSzach prze-

głosowano w następujący sposób: 

– za: 34 osoby 

– przeciw: 0 osób 

– wstrzymujących się: 0 osób. 

Uchwała została przyjęta. 

 

Podsumowując zmiany statutowe przewodniczący Waldemar Taboła zarzą-

dził głosowanie w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Polskiego 

Związku Szachowego. 

Uchwałę nr 8/2016 z dnia 18 czerwca 2016 r. Walnego Sprawozdawcze-

go Zgromadzenia Delegatów w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu 
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PZSzach przegłosowano w następujący sposób: 

– za: 34 osoby 

– przeciw: 0 osób 

– wstrzymujących się: 0 osób. 

Uchwała została przyjęta. 

 

Po dokonaniu zmian w Statucie Polskiego Związku Szachowego przewod-

niczący Waldemar Taboła poinformował delegatów, że wśród uchwał przygoto-

wanych przez Zarząd do przegłosowania znajduje się uchwała w sprawie usta-

nowienia pełnomocnika do zawierania umów w imieniu Polskiego Związku Sza-

chowego z zewnętrznymi podmiotami. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

zaproponował, aby udzielić pełnomocnictwa prezesowi Związku panu Toma-

szowi Deledze. 

Wobec braku innych zgłoszeń przegłosowano uchwałę nr 9/2016 z dnia 

18 czerwca 2016 r. Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów w 

sprawie zmiany ustanowienia pełnomocnictwa do zawierania wszelkich 

umów pomiędzy PZSzach a Członkami Zarządu PZSzach, za wyjątkiem 

umów zawieranych z Prezesem Zarządu PZSzach. Uchwała w następującym 

brzmieniu: 

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego (dalej: 

PZSzach), działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - 

Prawo o stowarzyszeniach, uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach ustanawia Pana Tomasza De-

legę, legitymującego się nr PESEL ………………. pełnomocnikiem 

PZSzach do zawierania wszelkich umów pomiędzy PZSzach a Członkami 

Zarządu PZSzach, za wyjątkiem umów zawieranych z Prezesem Zarządu 

PZSzach. 

2. Na podstawie niniejszej uchwały pełnomocnik upoważniony/a jest również 

do dokonywania zmian umów zawartych z Członkami Zarządu PZSzach 

(za wyjątkiem umów zawieranych z Prezesem Zarządu PZSzach), a także 

ich wypowiadania, rozwiązywania, odstępowania od nich oraz składania 
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innych oświadczeń woli dotyczących przedmiotowych umów. 

3. Na podstawie niniejszej uchwały pełnomocnik upoważniony/a jest do re-

prezentowania PZSzach  w sporach z członkami Zarządu PZSzach (za wy-

jątkiem sporów z Prezesem Zarządu PZSzach). 

Przegłosowano w następujący sposób: 

– za: 34 osoby 

– przeciw: 0 osób 

– wstrzymujących się: 0 osób. 

Uchwała została przyjęta. 

 

Po bloku głosowań przewodniczący Walnego Zgromadzenia przeszedł do 

realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Punkt 14 

Uchwała w sprawie nadania członkostwa honorowego PZSzach. 

Przewodniczący Waldemar Taboła poprosił wiceprezesa Zarządu PZSzach 

Adama Dzwonkowskiego o zabranie głosu. 

Członek Zarządu krótko scharakteryzował pana Jerzego Murasia i przybli-

żył delegatom jego zasługi dla szachów i Polskiego Związku Szachowego. Na-

stępnie w imieniu Zarządu zarekomendował zebranym przyjęcie uchwały w 

sprawie nadania członkostwa honorowego panu Jerzemu Murasiowi. 

W związku z brakiem innych wniosków przewodniczący Waldemar Taboła 

poddał pod głosowanie uchwałę nr 10/2016 z dnia 18 czerwca 2016 r. Walne-

go Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów w sprawie nadania członko-

stwa honorowego PZSzach. 

Delegaci głosowali w następujący sposób: 

– za: 34 osoby 

– przeciw: 0 osób 

– wstrzymujących się: 0 osób. 

Uchwała została przyjęta. 
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Punkt 15 

Dyskusja w sprawach różnych. 

Po przyznaniu przez Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów 

PZSzach tytułu Członka Honorowego PZSzach panu Jerzemu Murasiowi prze-

wodniczący Waldemar Taboła zaproponował dyskusję w sprawach różnych. 

Jako pierwszy głos zabrał pan Andrzej Modzelan, który ponownie poruszył 

sprawę Komisji Wyróżnień i Dyscypliny. Jego zdaniem trzymiesięczny czas 

oczekiwania na decyzję komisji jest stanowczo zbyt długi. Delegat przytoczył 

przykład zawodników, których sprawę rozpoczęto rozpatrywać dopiero po 

50 dniach. Delegat wyraził oburzenie, że opieszałość komisji zawiesza zawodni-

ków na wiele miesięcy. Pan Andrzej Modzelan złożył wniosek o skrócenie czasu 

oczekiwania na rozstrzygnięcie Komisji Wyróżnień i Dyscypliny z trzech do 

jednego miesiąca. 

Do wniosku delegata przyłączył się pan Andrzej Ciesiński, który podzielił 

zdanie kolegi. Jednocześnie zaproponował, aby przekroczenie przez komisję cza-

su rozpatrzenia wniosku skutkowało automatycznym odwieszeniem zawodnika. 

Kolejnym postulatem delegata było zamieszczanie zawodników zawieszonych w 

Centralnym Rejestrze w celu zapewnienia sędziom narzędzia do weryfikacji in-

formacji o statusie zawodnika i podejmowania świadomej decyzji o dopuszcze-

niu zawodnika do turnieju. 

Odnosząc się do dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu PZSzach pan An-

drzej Ciesiński poruszył temat Komunikatu Organizacyjno-Finansowego. Zda-

niem delegata powinien on być publikowany przez Zarząd do końca listopada, 

aby ułatwić wojewódzkim związkom ustalenie stawek za imprezy organizowane 

na przełomie roku. 

Następnie głos w dyskusji zabrał Waldemar Cieślak, który odczytał skargę 

Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku skierowaną do Zarządu PZSzach po 

Mistrzostwach Polski dzieci do lat 6 i 7 zorganizowanych w dniach 5-7 czerwca 

2015 r. przez Świętokrzyski Związek Szachowy. Delegat oświadczył, że w imie-

niu klubu domaga się przeprosin dla państwa Kąkol, którzy stali się ofiarą uchy-

bień organizacyjnych. 

W sprawach różnych głos zabrał pan Rafael Pierzak, który zauważył, że na 
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stronie internetowej Polskiego Związku Szachowego nie ma informacji o aktual-

nych rozgrywkach szachowych w całym kraju. Delegat z ubolewaniem stwier-

dził, że zauważył brak wzmianki na stronie internetowej PZSzach o wynikach 

turnieju organizowanego w Lublinie rangi finałów Mistrzostw Polski. 

Kolejny głos w dyskusji zabrał pan Dominik Kulaś, który zaproponował, 

aby uwzględnić organizowane przez PZSzach szkolne imprezy szachowe w naj-

bliższym konkursie ofert. Delegat zaproponował również rozważenie przez Wal-

ne Zgromadzenie uniezależnienia głównego sędziego imprezy od organizatora, 

co pozytywnie wpłynęłoby na ocenę turnieju przez uczestników. 

Kolejnym mówcą był pan Piotr Piwowarczyk, który nawiązał do wcześniej-

szych wypowiedzi dotyczących kalkulowanych zmian klubów przez zawodni-

ków, szczególnie zawodników do lat 14. Delegat zwrócił się do Zarządu 

PZSzach o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia transferów w trakcie 

rozgrywek. Na koniec swojej wypowiedzi pan Piotr Piwowarczyk zwrócił się do 

przedstawicieli wojewódzkich związków szachowych, żeby poszczególne związ-

ki nie przystępowały do organizacji turniejów szachowych z podmiotami, które 

nie posiadają akredytacji Polskiego Związku Szachowego. 

Kolejną osobą zgłoszoną do dyskusji był pan Janusz Augustowski, który 

zwrócił się do członków Zarządu PZSzach i członkowie Komisji Wyróżnień i 

Dyscypliny o to, żeby zadbali o wieloletnich działaczy Polskiego Związku Sza-

chowego i wystąpili do Ministerstwa Sportu i Turystyki o odznaczenia państwo-

we. Kończąc swoją wypowiedź delegat zaapelował również do pracowników 

Biura PZSzach o bieżącą weryfikację listy klubów zalegających ze składkami. 

Zdaniem pana Janusza Augustowskiego jego klub pół roku czekał na wykreśle-

nie z listy dłużników, co uniemożliwiło klubowi uzyskanie dotacji z urzędu mia-

sta. 

Pan Adam Dzwonkowski odnosząc się do wypowiedzi pana Janusza Augu-

stowskiego zachęcił wszystkich zebranych do refleksji i zgłaszania kandydatów 

do odznaczeń z poziomu regionalnego. 

Następnie głos w dyskusji zabrał pan Piotr Zieliński, który nawiązując do 

wcześniejszych wypowiedzi dotyczących interesownej migracji zawodników 

zaproponował wprowadzenie dodatkowych opłat za transfer zawodnika. W dal-
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szej części swojej wypowiedzi delegat poinformował zebranych o zmianie rozpo-

rządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie cofnięcia zwolnień od opłat 

z tytułu wypoczynku dzieci na obozach szkoleniowych i turniejach. Pan Piotr 

Zieliński zaproponował, żeby zamieścić treść rozporządzenia na stronie interne-

towej PZSzach. 

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji przewodniczący przeszedł 

do kolejnego punktu porządku obrad, podjęcia uchwał Walnego Sprawozdaw-

czego Zgromadzenia Delegatów. 

 

Punkt 16 

Podjęcie uchwał WSZD. 

Przewodniczący Waldemar Taboła przekazał głos przewodniczącemu Ko-

misji Uchwał i Wniosków Łukaszowi Turlejowi, który poinformował delegatów, 

że w wyniku przeprowadzonej dyskusji do komisji wpłynęły wnioski od delega-

tów. W związku z odbytą już dyskusją przewodniczący odczytywał treść wnio-

sku i poddawał propozycję pod głosowanie. 

Wniosek nr 1 pana Jana Kusiny 

w sprawie podjęcia uchwały w brzmieniu: Komisja Ofertowa przedstawia 

Zarządowi propozycję rozdziału imprez. Zarząd podejmuje ostateczną decyzją o 

przydziale imprez. 

Delegaci głosowali w następujący sposób: 

– za: 19 osób 

– przeciw: 5 osób 

– wstrzymujących się: 9 osób. 

Uchwała została przyjęta. 

 

Wniosek nr 2 – pana Piotra Zielińskiego 

w sprawie podjęcia uchwały w brzmieniu: WZD zobowiązuje Zarząd do 

opracowania i wdrożenia systemu opłat za zmiany barw klubowych juniorów, by 

klub, który traci zawodnika, otrzymywał rekompensatę od klubu, który zawodnika 

przejął. 

Delegaci głosowali w następujący sposób: 
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– za: 29 osób 

– przeciw: 0 osób 

– wstrzymujących się: 4 osoby. 

Uchwała została przyjęta 

 

Wniosek nr 3 – pana Dominika Kulasia 

w sprawie podjęcia uchwały w brzmieniu: Pracę Komisji Ofertowej propo-

nuje się zorganizować w dwóch turach. 

Delegaci głosowali w następujący sposób: 

– za: 24 osoby 

– przeciw: 0 osób 

– wstrzymujących się: 9 osób. 

Uchwała została przyjęta 

 

Wniosek nr 4 – pana Jana Kusiny 

w sprawie podjęcia uchwały w brzmieniu: W przypadku niekorzystania z 

oferty organizatora wprowadzić konieczność wniesienia opłaty dodatkowej 

w KOF 

Delegaci głosowali w następujący sposób: 

– za: 12 osób 

– przeciw: 15 osób 

– wstrzymujących się: 6 osób. 

Wniosek został odrzucony. 

 

Wniosek nr 5 – pana Andrzeja Modzelana 

w sprawie podjęcia uchwały o zmianie § 14 pkt 1 Regulaminu Komisji Wy-

różnień i Dyscypliny na następujące brzmienie: Postępowanie dyscyplinarne po-

winno być przeprowadzone w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku lub uzy-

skania informacji o popełnieniu przewinienia. Brak decyzji w oznaczonym czasie 

automatycznie umarza postępowanie, a w przypadku osób zawieszonych anuluje 

stan zawieszenia. Pkt 3. Prezes PZSzach może przedłużyć czas prowadzenia po-

stępowania dyscyplinarnego do 2 miesięcy. 
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Delegaci głosowali w następujący sposób: 

– za: 17 osób 

– przeciw: 1 osoba 

– wstrzymujących się: 14 osób. 

Uchwała została przyjęta 

 

Wniosek nr 6 – pana Andrzeja Ciesińskiego 

w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zobowiązania Zarządu PZSzach do 

publikowania Komunikatu Organizacyjno-Finansowego na rok przyszły do 

30 listopada roku poprzedniego. 

Delegaci głosowali w następujący sposób: 

– za: 29 osób 

– przeciw: 0 osób 

– wstrzymujących się: 4 osoby. 

Uchwała została przyjęta 

 

Wniosek nr 7 – pana Andrzeja Ciesińskiego 

w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zobowiązania Zarządu PZSzach do 

wdrożenia systemu odnotowywania faktu zawieszenia zawodnika w Centralnym 

Rejestrze, aby sędziowie znali ten fakt. 

Delegaci głosowali w następujący sposób: 

– za: 34 osoby 

– przeciw: 0 osób 

– wstrzymujących się: 0 osób. 

Uchwała została przyjęta 

 

Wniosek nr 8 – pana Dominika Kulasia 

w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zobowiązania Zarządu PZSzach do 

włączenie Drużynowych Mistrzostw Polskich Szkół do Konkursu Ofert PZSzach. 

Delegaci głosowali w następujący sposób: 

– za: 11 osób 

– przeciw: 3 osoby 
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– wstrzymujących się: 18 osób. 

Uchwała została przyjęta 

 

Wniosek nr 9 – pana Dominika Kulasia 

w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zobowiązania Zarządu PZSzach do 

podjęcia działań zmierzających do uniezależnienie sędziego głównego zawodów 

z cyklu Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Juniorów od organizatora zawo-

dów, zarówno finansowo jak i w kwestii wyboru. 

Delegaci głosowali w następujący sposób: 

– za: 16 osób 

– przeciw: 12 osób 

– wstrzymujących się: 4 osoby. 

Uchwała została przyjęta 

 

Wniosek nr 10 – pana Dominika Kulasia 

w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zobowiązania Zarządu PZSzach do 

zobligowania dyrektora imprezy z Konkursu Ofert, aby był przez całą imprezę 

obowiązkowo obecny na miejscu imprezy. 

Delegaci głosowali w następujący sposób: 

– za: 5 osób 

– przeciw: 24 osoby 

– wstrzymujących się: 4 osoby. 

Wniosek został odrzucony. 

 

Wniosek nr 11 – pana Ryszarda Królikowskiego 

w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zobowiązania Zarządu PZSzach do 

zobligowania ChessArbitra Team do sprawnego reagowania na zauważone błę-

dy, w szczególności dotyczące niezgodności programu z Regulaminem Klasyfika-

cyjnym PZSzach i przepisami PZSzach. Wnioski dotyczące funkcjonowania pro-

gramu w wymienionym zakresie powinny być zgłaszane przez Kolegia Sędziów 

(okręgowe i PZSzach) oraz administratorów Centralnego Rejestru. [Dotyczy 

najnowszej wersji programu] 
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Delegaci głosowali w następujący sposób: 

– za: 24 osoby 

– przeciw: 2 osoby 

– wstrzymujących się: 7 osób. 

Uchwała została przyjęta 

 

Punkt 17 

Zakończenie WSZD. 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Waldemar Taboła 

podziękował organizatorom Walnego Zgromadzenia oraz wszystkim delegatom 

za udział w posiedzeniu. Następnie przekazał głos prezesowi PZSzach Toma-

szowi Deledze, który również podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił 

delegatów na uroczystą galę 90-lecia Polskiego Związku Szachowego. Obrady 

zakończyły się o godz. 14.22. 

Przewodniczący 

Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów 

Polskiego Związku Szachowego 

 

          Waldemar Taboła 

 

Protokół sporządziła: 

stenograf Anna Krasiewicz…………………………………….. 
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