
Protokół  
  

z zebrania Zarządu Polskiego Związku Szachowego 

w siedzibie Związku w Warszawie, ul. Marszałkowska 84/92  

09 czerwca 2018 r. (sobota) godz. 10.06 – 18.02 

 

Obecni na zebraniu:  

Zarząd:  

1. Adam Dzwonkowski - Prezes  

2. Łukasz Turlej - Wiceprezes (przybył o 10.45) 

3. Krzysztof Góra – Wiceprezes  

4. Waldemar Taboła - Sekretarz Generalny  

5. Andrzej Ciesiński - Członek Zarządu   

6. Michał Parzydeł - Członek Zarządu   

7. Paweł Dudziński – Członek Zarządu (przybył o 10.19)  

8. Kamila Kałużna – Członek Zarządu  

  

Komisja rewizyjna:  

9. Andrzej Matusiak – Przewodniczący   

10. Agnieszka Brustman – Wiceprzewodnicząca   

  

Inni uczestnicy:  

11. Paweł Bekanowski - protokolant  

  

Agenda zebrania  

udostępniona w systemie elektronicznego obiegu dokumentów PZSzach  

  

1. Powitanie. 

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – W. Taboła 

5. Sprawy Pionu Zarządzania Związkiem. 

a. Informacja o kontroli komisji rewizyjnej /W. Taboła/ 

b. Informacja o wynikach audytu /W. Taboła/ 

c. Informacja o stanie skargi na organizację WZD 2017 /W. Taboła, M. Parzydeł/ 

d. Zmiany w księgowości – propozycje zmian strategicznych /A. Ciesiński/ 

e. Ocena sytuacji finansowej, poprawki do budżetu /W. Taboła/ 

f. Sytuacja systemów informatycznych, projekt CR – ocena stanu realizacji i strategia /A. Ciesiński/ 

g. Finansowanie NT – decyzja o rozpoczęciu realizacji /A. Ciesiński/ 

h. Informacja o działalności biura PZSzach, realizacja  programu, optymalizacja /W. Taboła/ 

i. RODO strategia, plan wdrożenia /A. Ciesiński/ 

j. Komisja statutowa – informacja o działaniach /M. Parzydeł/ 

k. WZD – ocena przygotowań, strategia /W. Taboła/ 



l. Strategia PZSzach/plan działania /A. Ciesiński/ 

m. Zatwierdzenie listy turniejów z wymaganą licencją zawodniczą /W. Taboła/ 

n. Działania promocyjne PZSzach /Ł. Turlej/ 

6. Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego.  

a. Informacja o organizacji i przebiegu MP i MPK 2018 /Ł. Turlej/ 

b. Ekstraliga 2018 /Ł. Turlej/ - informacja 

c. Powołanie Kadry Narodowej na rok 2018 /Ł. Turlej/ 

d. Ocena imprez juniorskich w I i II kwartale /P. Dudziński/ 

e. OOM, strategia związku /P. Dudziński/ 

f. Stan przygotowań do MPJ Bis /P. Dudziński/ 

g. Stan przygotowań do lig juniorów /P. Dudziński/ 

h. Nowelizacja regulaminów młodzieżowych: Regulaminu Kadry Narodowej Juniorów, Regulaminu 

Reprezentacji Narodowej Juniorów oraz Regulaminu Organizacyjnego Reprezentacji Juniorskich /P. 

Dudziński/ 

 

7. Sprawy Pionu Sportu Powszechnego.  

a. Informacja o działalności pionu sportu powszechnego /K. Góra/ 

b. Dotacje MSiT i inne - stan realizacji /K. Góra, Ł. Turlej/ 

c. Informacja o zamierzeniach pionu na wakacje /K. Góra, K. Kałużna// 

d. Stan akcji „100 turniejów na 100 lecie odzyskania niepodległości” - /K. Góra/ 

e. „Szachiści grają dla Polonii” /A. Mrozińska/ 

f. Status projektu „Edukacja przez szachy w szkole” / K. Góra/ 

g. Realizacja dotacji z MSiT na projekt „Edukacja przez szachy w szkole” / K. Góra/ 

h. Wakacje z szachami stan przygotowań /K. Kałużna/ 

i. Mistrzostwa Europy Szkół – stan przygotowań /K. Kałużna/ 

j. Drużynowe Mistrzostw a Polski szkół klas I-III podsumowanie /K. Kałużna/ 

 

8. Wolne wnioski. 

a. Rozpatrzenie wniosków złożonych przez Witalisa Sapisa 

b. Sprawa klubu MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 

c. Sprawy klubowe - przyjęcie, skreślenie 

 

9. Zakończenie. 

 

  

   

Przebieg zebrania  

1. Powitanie.   

Zebranie rozpoczęło się o godz. 10.06. Zebranych powitał Prezes Adam Dzwonkowski, który 

zgodnie z Regulaminem Zarządu objął prowadzenie obrad.   



2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.  

Andrzej Ciesiński zwrócił uwagę na wątpliwości statutowe czy Zarząd w obecnym składzie jest 

uprawniony do podejmowania uchwał. Prezes poinformował, że nie ma żadnej opinii prawnej 

dotyczącej interpretacji Statutu w kontekście zgłoszonych wątpliwości.  

Adam Dzwonkowski stwierdził, że obecnych na sali jest 7 członków Zarządu po czym poddał 

stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał pod głosowanie.   

Głosowało 7 członków Zarządu. Oddano 2 głosy za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących.  

Przewodniczący stwierdził, że Zarząd uznał zebranie za zwołane prawidłowo, ważne i zdolne do 

podejmowania wiążących uchwał.   

3. Zatwierdzenie porządku obrad.  

Waldemar Taboła przedstawił propozycje następujących zmian w agendzie:  

1. W punkcie 6 (Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego) dodać podpunkt „i” o treści ”Powołanie 

Kadry Narodowej Juniorów /P. Dudziński/” 

2. W punkcie 8 (Wolne wnioski) dodać podpunkt „d” o treści „Odwołania od decyzji Komisji 

Młodzieżowej”  

3. W punkcie 8 (Wolne wnioski) dodać podpunkt „e” o treści „Wniosek o Złotą Odznakę 

Honorową”  

 

Andrzej Ciesiński poprosił o umieszczanie w agendzie nazwiska osoby która ma referować temat 

a nie osoby zgłaszającej punkt do Agendy.  

Andrzej Ciesiński zaproponował, aby osobami referującymi podpunkty 5i oraz 5l które zgłosił 

były osoby odpowiedzialne za realizację działań.  

Adam Dzwonkowski zaproponował wykreślenie podpunktu 5l w całości a następnie zaproponował 

przyjęcie agendy wraz ze zgłoszonymi zmianami.  

Głosowało 7 członków Zarządu. Oddano 5 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.  

4. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – W. Taboła 

Sekretarz Generalny poinformował, że w okresie od poprzedniego zebrania Zarządu przyjęte zostały 

następujące uchwały w trybie głosowań elektronicznych:   

 

Numer data w sprawie 

39/06/2018 2018-06-06 powołania kierowników Reprezentacji Polski na MEJ - Ryga 2018 

 38/06/2018 2018-06-06 powołań do Kadry Narodowej Juniorów 06.06-31.12.2018 

37/05/2018 2018-05-25 propozycji zmian w Statucie PZSzach 

36/05/2018 2018-05-14 przyjęcia dokumentu „CR 2.0 Specyfikacja” 

35/05/2018 2018-05-08 nadania srebrnych odznak honorowych PZSzach 

34/05/2018 2018-05-08 powołania przewodniczącego Komisji Statutowej 

33/05/2018 2018-05-04 zmiany rodzaju członkostwa klubu „ZEFIR” Boguszowice (SL) 

32/04/2018 2018-04-25 nadania złotych i srebrnych odznak honorowych PZSzach 

31/04/2018 2018-04-25 zatwierdzenia protokołu z zebrania Zarządu z dn. 03 marca 2018 r. 

30/04/2018 2018-04-20 przyjęcia klubu MOSiR Tuchów (MP) 

29/03/2018 2018-03-27 zmian w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym Nr 1/2018 

28/03/2018 2018-03-27 przyjęcia Regulaminu Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet w Szachach 

27/03/2018 2018-03-27 przyjęcia Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski klas I-III w Szachach 

26/03/2018 2018-03-27 przyjęcia Regulaminu Indywidualnych Mistrzostw Polski w Szachach 

25/03/2018 2018-03-17 nadania Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach p. Robertowi Krasiewiczowi 

24/03/2018 2018-03-14 przyjęcia klubu Dom Kultury Koszęcin (SL) 

23/03/2018 2018-03-09 przyjęcia klubów ULKS Lipinki (MP) i UKS Dragon Smolice(WP) 



 

Do przedłożonej informacji nie wniesiono uwag.  

 

Zarząd przyjął przedstawioną informację. Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.   

 

5. Sprawy Pionu Zarządzania Związkiem. 

a. Informacja o kontroli komisji rewizyjnej /W. Taboła/ 

Waldemar Taboła poinformował o przekazaniu członkom Zarządu pierwszego protokołu Komisji 

Rewizyjnej oraz o odpowiedzi na uwagi i zalecenia Komisji Rewizyjnej wraz z przyjęciem wniosków 

do realizacji. Obecnie trwają dalsze kontrole prowadzone przez Komisję Rewizyjną.  

 

b. Informacja o wynikach audytu /W. Taboła/ 

Waldemar Taboła poinformował, że przeprowadzony audyt nie wykazał nieprawidłowości. Adam 

Dzwonkowski poinformował, że jedną z przyczyn było opóźnienie jednego z banków przy 

dostarczaniem istotnych dla przygotowania opinii dokumentów, za co bank przeprosił. 

Z tego powodu nie dysponujemy jeszcze oryginałem raportu audytorskiego. Prezes podziękował 

za wysiłek włożony w przeprowadzenie badania i zapowiedział, że na jutrzejszym WZD raport 

zostanie przedstawiony. 

 

c. Informacja o stanie skargi na organizację WZD 2017 /W. Taboła, M. Parzydeł/ 

Waldemar Taboła poinformował, że MSiT wszczęło oficjalne postępowanie w/s skargi z dn. 30 

czerwca 2017 r. złożonej przez delegata z Mazowieckiego Związku Szachowego, a dotyczącej 

prawidłowości wyboru delegatów z województw lubelskiego i śląskiego. Jako strona mamy obecnie 

prawo pełnego wglądu w dokumentację postępowania. Sprawa ta jest w toku procedowania przez 

MSiT.  

 

d. Zmiany w księgowości – propozycje zmian strategicznych /A. Ciesiński/ 

Andrzej Ciesiński stwierdził, że sytuacja finansowa związku oraz organizacja działań księgowości 

wymaga przyjęcia kolejnych zmian. Zmiany te były sygnalizowane już uprzednio – wdrożenie 

automatyzacji wielu procesów, poprawa obsługi projektów finansowych realizowanych przez 

PZSzach oraz poprawa informacji o stanie realizacji budżetu i projektów. Jeśli nie będzie to 

możliwe w obecnej strukturze należy dokonać wymiany systemu księgowego oraz części sprzętu. 

Celem czasowym zmian powinna być data 1 stycznia 2019 r. Szacunkowe koszty to licencja na 

oprogramowanie (ok. 3000 zł), może być też niezbędna wymiana serwera i innych sprzętów 

(docelowo ok. 10.000 zł).  

Waldemar Taboła zgodził się z proponowanymi rozwiązaniami i stwierdził, że jest teraz bardzo 

dobry moment na zmiany w związku z dużymi korektami w organizacji Biura w ostatnim czasie.  

Poinformował, że główną księgową w maju 2018 r. została Anna Harazińska i jej dotychczasowa 

praca oceniana jest pozytywnie. 

 

Andrzej Ciesiński zaproponował przyjęcie kierunku zmian w ramach nowej strategii księgowania:  

 

„Zarząd przyjmuje plan, że od 2019 r wszystkie koszty i przychody mają być księgowane zarówno 

przychodowo jak i projektowo. W celu poprawy automatyzacji działań Zarząd wyraża zgodę na 

wprowadzanie dalszych zmiany w księgowości, w tym zmian sprzętowych i oprogramowania.  

Zarząd zobowiązuje Waldemara Tabołę oraz Andrzeja Ciesińskiego do przygotowania „mapy 

drogowej” na kolejne (wrześniowe) Zebraniu Zarządu.” 

 

Zarząd przyjął przedstawioną strategię. Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.   

 

e. Ocena sytuacji finansowej, poprawki do budżetu /W. Taboła/ 

Waldemar Taboła stwierdził, że nie widzi zagrożeń dla realizacji budżetu, realizacja wpływów jest 

zgodna z założeniami. Andrzej Ciesiński zwrócił uwagę, że w przedstawionych Zarządowi 

materiałach brakuje materiałów dot. realizacji wpływów z projektów za kwiecień 2018 r. co 

utrudnia dokonanie oceny. Poprosił, aby członkowie Zarządu otrzymywali informacje za poprzedni 

miesiąc do 20 dnia kolejnego miesiąca. Przypomniał też, aby środki celowe wpływające z 



projektów NT były przeznaczane na realizację projektów NT zgodnie z wcześniejszą uchwałą 

Zarządu.  

 

Przedyskutowano sprawę bieżącego budżetu Akademii Szachowej oraz omówiono obecny system 

planowania, realizacji i rozliczania delegacji Zarządu pod kątem wprowadzenia zmian. 

 

Waldemar Taboła poinformował o wniosku Komisji Rewizyjnej o zmianę budżetu Komisji z 1.000 

na 4.000 zł z rezerwy budżetowej. 

 

W związku z wieloma poprawkami głosowanie zmian w budżecie odbędzie się w trybie 

elektronicznym. 

 

f. Sytuacja systemów informatycznych, projekt CR – ocena stanu realizacji i strategia /A. Ciesiński/ 

Andrzej Ciesiński poinformował, że projekt pozyskania ofert na realizację systemu CR 2.0 został 

uruchomiony i wysłaliśmy zaproszenia do składania ofert do 6 firm informatycznych które 

odpowiedziały już na zaproszenie. Zarząd przedyskutował propozycje trybu zbierania i oceny 

ofert.  

Andrzej Ciesiński przedstawił bieżący stan zmian w systemach informatycznych PZSzach oraz stan 

prac przy realizacji strategii porządkowania spraw własnościowych dot. domen internetowych.  

 

g. Finansowanie NT – decyzja o rozpoczęciu realizacji /A. Ciesiński/ 

Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji finansowania NT w ramach preliminarza zgodnie z 

wcześniejszymi ustaleniami.  

 

h. Informacja o działalności biura PZSzach, realizacja programu, optymalizacja /W. Taboła/ 

Waldemar Taboła przedstawił stan działań przy reformie działalności Biura PZSzach. Od września 

2017 nastąpiło wiele zmian personalnych w Biurze i w związku z tym niezbędne będzie 

opracowanie nowego podziału i zakresu obowiązków dla pracowników. Krzysztof Góra przedstawił 

perspektywy i potrzeby w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole” w związku z przejściem 

Anny Harazińskiej do pracy w księgowości. W dyskusji udział wzięli Adam Dzwonkowski, Andrzej 

Ciesiński i Łukasz Turlej.  

 

i. RODO strategia, plan wdrożenia /W. Taboła/ 

Waldemar Taboła poinformował, że przygotowana została wstępna mapa drogowa dot. wymagań 

RODO i zaproponował jej przyjęcie przez Zarząd PZSzach. W dyskusji udział wzięli Adam 

Dzwonkowski i Michał Parzydeł oraz Andrzej Ciesiński, który zaproponował uzupełnienie wstępnej 

mapy drogowej o terminy wykonania etapów oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych. 

Dokument ten będzie przedmiotem obrad następnego zebrania Zarządu.  

 

j. Komisja statutowa – informacja o działaniach /M. Parzydeł/ 

Michał Parzydeł przedstawił informację o przygotowaniu 24 propozycji zmian do Statutu. 

Propozycje te zostały opublikowane na stronie pzszach.pl z należytym wyprzedzeniem. Wpłynęła 

jedna dodatkowa propozycja ze strony Dolnośląskiego Związku Szachowego która została również 

opublikowana.  

k. WZD – ocena przygotowań, strategia /W. Taboła/ 

Waldemar Taboła stwierdził, że wszystkie dokumenty, poza wspominanym wcześniej raportem z 

audytu oraz wynikającym z tego sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej, zostały opublikowane i 

przesłane w wymaganych terminach. Przygotowania są ukończone i nie widać zagrożeń.  

l. Punkt usunięty z obrad 

m. Zatwierdzenie listy turniejów z wymaganą licencją zawodniczą /W. Taboła/ 

Waldemar Taboła zaproponował przyjęcie listy turniejów, w których wymagane jest posiadanie przez 

zawodników przynależności klubowej oraz licencji zawodniczej. Lista znajduje się w załączniku nr 1 

do niniejszego protokołu. 



 

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.  Uchwała nr 40/06/2018   

n. Działania promocyjne PZSzach /Ł. Turlej/ 

W trakcie dyskusji Łukasz Turlej i Adam Dzwonkowski przedyskutowali procedurę stałego 

relacjonowania imprez na stronie pzszach.pl. Promocja w trakcie IMP/IMPK w środowisku 

szachowym była bardzo udana. Rozszerzenie promocji na media ogólnopolskie w latach przyszłych 

wymagać będzie zaś dużych nakładów.  

6. Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego.  

a. Informacja o organizacji i przebiegu IMP i IMPK 2018 /Ł. Turlej/ 

Łukasz Turlej poinformował, że Mistrzostwa były bardzo udane. Największą oglądalność miała 

dogrywka w IMPK. Ważnym promocyjnie punktem był udział w uroczystym otwarciu oraz zamknięciu 

wielu znanych osób pełniących funkcje publiczne oraz przedstawicieli sponsorów. Adam Dzwonkowski 

wskazał na pewne elementy wymagające poprawy w przyszłym roku, oraz konieczność 

rozpoczynania działań organizacyjnych z możliwie jak największym wyprzedzeniem.  

 

b. Ekstraliga 2018 /Ł. Turlej/ - informacja 

  Łukasz Turlej poinformował, że w 2018 roku nie udało się pozyskać brak sponsora tytularnego. 

Sędzią głównym został Rafał Siwik. Obecnie trwa I zjazd w Gorzowie Wielkopolskim na którym 

Komisja ds. Extraligi ma się spotkać i przedstawić propozycje dalszych działań. 

 

c. Powołanie Kadry Narodowej na rok 2018 /Ł. Turlej/ 

  Łukasz Turlej poinformował, że zgodnie z Regulaminem zaproponuje następujący skład Kadry 

Narodowej Kobiet: Jolanta Zawadzka, Anna Warakomska, Monika Soćko, Karina Szczepkowska, 

Klaudia Kulon. Trener Marek Matlak. Poszukiwany jest II trener/osoba od przygotowań debiutowych.  

Do Kadry Narodowej Panów przewidywani są zgodnie z Regulaminem Radosław Wojtaszek, Jan 

Krzysztof Duda i Kacper Piorun. Łukasz Turlej poinformował, że z gry w Kadrze zrezygnował Dariusz 

Świercz. W sprawie obsady dwóch pozostałych miejsc trwają szczegółowe konsultacje. Trenerem 

Kadry ponownie został Bartosz Socko.  

Zarząd wyraził zdziwienie kolejną odmową przez arc. Świercza gry w reprezentacji Polski, 

szczególnie, że argumentacją były oczekiwania finansowe, które przekraczają możliwości Związku. 

Prezes przypomniał, że Polski Związek Szachowy bardzo dużo zainwestował w rozwój kariery arc. 

Świercza, w tym doprowadził do możliwości studiowania w USA, a od momentu wyjazdu arc. Świercz 

odmawia przyjmowania powołań do reprezentacji Polski z różnych powodów. Jednak po raz pierwszy 

są to oczekiwania finansowe, mimo że dostał ofertę podobną do innych reprezentantów na tym 

samym poziomie sportowym. 

  Powołanie Kadr nastąpi w drodze głosowania elektronicznego.  

d. Ocena imprez juniorskich w I i II kwartale /P. Dudziński/ 

  Informacje o przebiegu meczu towarzyskiego Polska – Ukraina przedstawił Paweł Dudziński. 

Przewidywany jest mecz rewanżowy we Lwowie w II połowie roku. Polskę reprezentowali mistrzowie 

kraju w poszczególnych kategoriach wiekowych. Na Szkolnych Mistrzostwach Świata w Durres 

(Albania) srebrny medal zdobyła Liwia Jarocka, a brązowy Marika Kostecka.  

   

e. OOM, strategia związku /P. Dudziński/ 

  Paweł Dudziński stwierdził, że turniej był bardzo dobrze zorganizowany pomimo niełatwej 

współpracy z głównym organizatorem. W turniejach udział wzięło 208 zawodników a towarzyszyło 

im około 240 opiekunów i trenerów. W dyskusji udział wzięli Andrzej Ciesiński, Łukasz Turlej i Adam 

Dzwonkowski. Komisja Młodzieżowa postuluje, aby utrzymać udział szachów w systemie OOM. 

Andrzej Ciesiński poinformował, że organizator tegorocznej OOM zapowiedział złożenie wniosku do 

MSiT o wyłączenie szachów z systemu OOM.  

 

f. Stan przygotowań do MPJ Bis /P. Dudziński/ 



  Paweł Dudziński poinformował, że MPJ BiS odbędą się we Wrocławiu w przewidywanym terminie. 

Organizatorem będzie Dolnośląski Związek Szachowy z którym uzgadniane są szczegóły Umowy.  

 

g. Stan przygotowań do lig juniorów /P. Dudziński/ 

Paweł Dudziński stwierdził, że przygotowania przebiegają prawidłowo i nie widzi zagrożeń.  

h. Nowelizacja regulaminów młodzieżowych: Regulaminu Kadry Narodowej Juniorów, Regulaminu 

Reprezentacji Narodowej Juniorów oraz Regulaminu Organizacyjnego Reprezentacji Juniorskich  

/P. Dudziński/ 

 

  Paweł Dudziński poinformował, że w środowisku podnoszona jest kwestia rozszerzenia grupy 

uprawnionej do udziału w MEJ i MŚJ. Zarząd popiera działania Komisji Młodzieżowej, wychodzące 

naprzeciw oczekiwaniom rodziców utalentowanych dzieci, zmierzające do uregulowania sprawy 

udziału zawodników dodatkowych w imprezach rangi Mistrzostw Świata Juniorów oraz Mistrzostw 

Europy Juniorów.  

 

i. Powołanie Kadry Narodowej Juniorów /P. Dudziński/ 

Zarząd wyraził zgodę na umożliwienie startu w MEJ i MŚJ w szachach klasycznych zawodnikom, 

którzy zdobyli co najmniej 50% punktów w Mistrzostwach Polski lub Pucharze Polski. 

 

Głosowało 8 członków Zarządu, 4 głosy za, 3 przeciw, wstrzymał się 1. Uchwała nr 41/06/2018   

 

Andrzej Ciesiński zgłosił votum separatum od tej decyzji o treści:  

„Nie zgadzam się z tak znacznym obniżeniem kryteriów startu w MEJ/MŚJ co moim zdaniem nie 

wpłynie pozytywnie ani na wyniki uzyskiwane przez naszych reprezentantów ani na proces 

organizacji wyjazdów. Zgodnie z Regulaminem Zarządu zastrzegam sobie tym samym prawo do 

reprezentowania na zewnątrz opinii odmiennej od decyzji Zarządu.” 

 

Paweł Dudziński zaproponował powołanie następującej 43-osobowej Kadry Narodowej Juniorów 

na okres do końca 2018 r.  

 

Lista Kadry Narodowej Juniorów - załącznik nr 2 do protokołu 

 

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów za. Uchwała nr 42/06/2018   

 

7. Sprawy Pionu Sportu Powszechnego.  

a. Informacja o działalności pionu sportu powszechnego /K. Góra/ 

b. Dotacje MSiT i inne - stan realizacji /K. Góra, Ł. Turlej/ 

c. Informacja o zamierzeniach pionu na wakacje /K. Góra, K. Kałużna/ 

d. Stan akcji „100 turniejów na 100 lecie odzyskania niepodległości” - /K. Góra/ 

e. „Szachiści grają dla Polonii” /A. Mrozińska/ 

f. Status projektu „Edukacja przez szachy w szkole” / K. Góra/ 

g. Realizacja dotacji z MSiT na projekt „Edukacja przez szachy w szkole” / K. Góra/ 

 

Punkty powyższe a-g omówione zostały łącznie. Krzysztof Góra poinformował o zorganizowaniu 

Konferencji dla Nauczycieli w dn. 17 maja. Frekwencja była nadspodziewanie wysoka, udział wzięło 

150 osób. Turniej finałowy projektu Edukacja przez Szachy w szkole na Torwarze odniósł duży sukces 

organizacyjny, grało 799 dzieci w 9 grupach. Uruchomiony zostaje kolejny etap projektu 

edukacyjnego pod nazwą „Klub szachowy w szkole” na który MSiT przyznało dotację w wys. 125 tys. 

zł.  

 

h. Wakacje z szachami stan przygotowań /K. Kałużna/ 



Kamila Kałużna poinformowała, że przygotowania do Wakacji z Szachami w Dobryszycach postępują 

prawidłowo. Lista zgłoszeń jest już zamknięta.  

 

i. Mistrzostwa Europy Szkół – stan przygotowań /K. Kałużna/ 

Kamila Kałużna poinformowała, że przygotowania do Mistrzostw Świata Szkół w Krakowie postępują 

prawidłowo, zgłoszonych jest już ponad 300 dzieci z ponad 10 krajów, dalsze zgłoszenia wpływają.  

 

j. Drużynowe Mistrzostwa Polski szkół klas I-III podsumowanie /K. Kałużna/ 

Kamila Kałużna poinformowała, że DMP Szkół kl. 1-3 były bardzo udane, choć bez 100% frekwencji.  

Przygotowywana jest część 4 podręcznika „Grajmy w szachy” kierowana do bardziej zaawansowanych 

dzieci.  

 

8. Wolne wnioski. 

a. Rozpatrzenie wniosków złożonych przez Witalisa Sapisa 

Zarząd postanowił nie rozpatrywać złożonych wniosków ze względu na negatywną rekomendację 

Kolegium Sędziów oraz brak stanowiska KEKiR w podnoszonych kwestiach.   

 

b. Sprawa klubu MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski 

Waldemar Taboła przedstawił sprawę ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika zgłoszoną przez MUKS 

Gambit Międzyrzec Podlaski. Rozpatrzenie tej sprawy nastąpi na następnym zebraniu Zarządu.  

 

c. Sprawy klubowe - przyjęcie, skreślenie 

Waldemar Taboła zaproponował usuniecie następujących Klubów z grona członków PZSzach tytułem 

nieuregulowanych składek członkowskich zgodnie z par. 17 pkt. 1 c Statutu PZSzach 

 

1. MKS Chełmża (731/KP) - brak opłaconych składek za 2016 i 2017 r.  

2. KU AZS UW w Warszawie (727/MA) - brak opłaconych składek za 2016 i 2017 r. 

3. DK Małogoszcz (689/SK) - brak opłaconych składek za 2016 i 2017 r. 

4. LKS Pasjonat Dankowice (263/SL) - brak opłaconych składek za 2015, 2016 i 2017 r. 

5. KSz Start Elbląg (391/WM) - brak opłaconych składek za 2016 i 2017 r. 

6. UKS Polan Poznań (446/WP) - brak opłaconych składek za 2016 i 2017 r. 

7. KSz „Lasker” w Barlinku (677/ZP) - brak opłaconych składek za 2016 i 2017 r. 

8. KSz Pod Wieżą Szczecin (781/ZP) - brak opłaconych składek za 2016 i 2017 r. 

 

Do wszystkich tych klubów zostało wysłane powiadomienie mailowe, a następnie w dn. 15 lutego 

2018 r. formalne wezwanie które pozostało bez odpowiedzi. W aktach PZSzach są potwierdzenia 

odbioru wezwań lub niepodjęte listy zwrócone przez pocztę.  

 

Głosowanie przeprowadzono łącznie. Głosowało 8 członków Zarządu, 7 głosów za, 1 

wstrzymujący. Uchwała nr 43/06/2018   

 

Waldemar Taboła zaproponował przyjęcie następujących klubów do grona członków PZSzach: 

1. UKS „GRAD” w Polanowie (ZP)  

2. UKS „REMIS” Świdnik (LU) – warunkowo - po dostarczeniu oryginałów formularzy do Biura 

PZSzach.  

 

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów za. Uchwała nr 44/06/2018   

 

d. Odwołania od decyzji KM 

 

Paweł Dudziński poinformował, że do KM wpłynęło odwołanie od decyzji Przewodniczącego KM 

w sprawie umożliwienia gry w MEJ w Rydze zawodników bez finansowania PZSzach:   

 

  Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o wyrażenie zgody na start następujących 

zawodników w MEJ w Rydze:  

 



Hubert Backiel, Filip Ochędzan, Tymon Ochędzan, Agnieszka Buchta, Anna Krzysztyńska, 

Michał Redzisz, Michał Wierzbicki, Szymon Skurniak 

 

Głosowało 8 członków Zarządu, 4 głosy za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące. Uchwała nr 

45/06/2018   

 

e. Odznaka honorowa B. Dańczak 

Waldemar Taboła zaproponował przyznanie Barbarze Szenborn-Dańczak Złotej Odznaki 

Honorowej PZSzach za wieloletnią pracę na stanowisku Głównego Księgowego w Biurze PZSzach.  

 

Głosowało 8 członków Zarządu, 6 głosów za, 2 wstrzymujące. Uchwała nr 46/06/2018   

 

9. Zakończenie. 

 

O godz. 18.02 Prezes zakończył zebranie.  

 

Załącznik nr 1 - Lista turniejów przyjęta Uchwałą nr 40/06/2018  

Załącznik nr 2 - Lista Kadry Narodowej Juniorów przyjęta Uchwałą nr 42/06/2018   

 

 

Protokolant - Paweł Bekanowski 

  

  

  

  Waldemar Taboła   Adam Dzwonkowski   

  (-)  (-)  

  Sekretarz Generalny     Prezes PZSzach  

  

  

  

  



Uchwała nr 40/06/2018 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 09 czerwca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia listy turniejów do udziału w których wymagane jest 

posiadanie licencji zawodniczej oraz przynależności klubowej. 

 

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć następującą listę turniejów do udziału w których 

wymagane jest posiadanie licencji zawodniczej oraz przynależności klubowej: 

 

Załącznik do Uchwały - Lista turniejów 

 

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA. 

 

Uchwała nr 41/06/2018 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 09 czerwca 2018 r. 

w sprawie umożliwienia startu zawodników w MEJ i MŚJ w 2018 r.  

 

Zarząd PZSzach wyraża zgodę na start w MEJ i MŚJ w 2018 r. w szachach klasycznych 

zawodników, którzy zdobyli co najmniej 50% punktów w Mistrzostwach Polski lub 

Pucharze Polski. 

 

Głosowało 8 członków Zarządu, 4 głosy za, 3 przeciw, wstrzymał się 1. 

 

Andrzej Ciesiński zgłosił votum separatum o treści:  

„Nie zgadzam się z tak znacznym obniżeniem kryteriów startu w MEJ/MŚJ co moim zdaniem nie 

wpłynie pozytywnie ani na wyniki uzyskiwane przez naszych reprezentantów ani na proces 

organizacji wyjazdów. Zgodnie z Regulaminem Zarządu zastrzegam sobie tym samym prawo do 

reprezentowania na zewnątrz opinii odmiennej od decyzji Zarządu.” 

 

 

Uchwała nr 42/06/2018 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 09 czerwca 2018 r. 

w sprawie powołań do Kadry Narodowej Juniorów 

Zarząd powołuje następujących zawodników do Kadry Narodowej Juniorów  

na okres do końca 2018 r. 

 

Załącznik do Uchwały - Lista Kadry Narodowej Juniorów 

 

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów za 

 

Uchwała nr 43/06/2018   

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 09 czerwca 2018 r. 

w sprawie wykluczenia 8 klubów z grona członków PZSzach 

 

Zarząd PZSzach zgodnie z par. 17 pkt. 1c oraz pkt. 2 Statutu  

wyklucza następujące kluby z grona członków PZSzach. 

 

1. MKS Chełmża (731/KP) - brak opłaconych składek za 2016 i 2017 r.  

2. KU AZS UW w Warszawie (727/MA) - brak opłaconych składek za 2016 i 2017 r. 

3. DK Małogoszcz (689/SK) - brak opłaconych składek za 2016 i 2017 r. 

4. LKS Pasjonat Dankowice (263/SL) - brak opłaconych składek za 2015, 2016 i 2017 r. 

5. KSz Start Elbląg (391/WM) - brak opłaconych składek za 2016 i 2017 r. 



6. UKS Polan Poznań (446/WP) - brak opłaconych składek za 2016 i 2017 r. 

7. KSz „Lasker” w Barlinku (677/ZP) - brak opłaconych składek za 2016 i 2017 r. 

8. KSz Pod Wieżą Szczecin (781/ZP) - brak opłaconych składek za 2016 i 2017 r. 

 

Głosowało 8 członków Zarządu, 7 głosów za, 1 wstrzymujący. 

 

 

Uchwała nr 44/06/2018 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 09 czerwca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia klubów UKS „GRAD” w Polanowie (ZP) i UKS „REMIS” Świdnik (LU)  

do grona członków PZSzach 

 

Zarząd PZSzach przyjmuje następujące kluby do grona członków PZSzach: 

1. UKS „GRAD” w Polanowie (ZP) 

2. UKS „REMIS” Świdnik (LU) 

 

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów za.  

 

Uchwała nr 45/06/2018 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 09 czerwca 2018 r. 

w sprawie dopuszczenia zawodników do startu w Mistrzostwach Europy w Rydze 

 

Zarząd PZSzach dopuszcza następujących zawodników do startu w MEJ w Rydze: 

 

Hubert Backiel, Filip Ochędzan, Tymon Ochędzan, Agnieszka Buchta, Anna Krzysztyńska, 

Michał Redzisz, Michał Wierzbicki, Szymon Skurniak 

 

Głosowało 8 członków Zarządu, 4 głosy za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące. 

 

 

 

Uchwała nr 46/06/2018 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 09 czerwca 2018 r. 

w sprawie przyznania Złotej Odznaki Honorowej PZSzach Barbarze Szenborn-Dańczak 

 

Zarząd postanawia przyznać Złotą Odznakę Honorową PZSzach  

Barbarze Szenborn-Dańczak. 

 

Głosowało 8 członków Zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące. 

 


