Protokół
z zebrania Zarządu Polskiego Związku Szachowego
w siedzibie Związku w Warszawie, ul. Marszałkowska 84/92
17 marca 2019 r. (niedziela) godz. 12.00
Obecni na zebraniu:
Zarząd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Radosław Jedynak - Prezes
Maciej Cybulski – Wiceprezes
Artur Jakubiec – Wiceprezes
Paweł Zaskalski – Wiceprezes
Aleksander Sokólski - Skarbnik
Kamila Kałużna – Członek Zarządu
Robert Siekanka – Członek Zarządu (do godz.16)
Łukasz Turlej - Członek Zarządu
Paweł Dudziński - Członek Zarządu
Krzysztof Góra – Członek Zarządu (od godz.15.35)

Komisja Rewizyjna:
11.

Andrzej Matusiak – Przewodniczący Komisji
12. Agnieszka Brustman – Wiceprzewodnicząca Komisji
Inni uczestnicy (cały czas):
13.

Waldemar Taboła – Sekretarz Generalny
14. Beata Kowalewska – protokolant
Inni uczestnicy (w poszczególnych punktach):

Agenda zebrania
udostępniona w dn. 07 marca 2019 r.
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. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania zarządu /w. Taboła/
b. Przyjęcie uchwały zwołującej WZD /R. Jedynak/
c. Zatwierdzenie wyniku finansowego za rok 2018 /R. Jedynak/

d. Przyjęcie budżetu na rok 2019 /R. Jedynak/
e. Ustanowienie prokury dla sekretarza generalnego i głównej księgowej
f. Reforma systemu przyznawania „Hetmanów” /M. Cybulski/
g. E-szach - dyskusja
6. Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego.
a. Informacja stanie przygotowań organizacji DMP Ekstraliga 2019 /A. Jakubiec/
b. Informacja stanie przygotowań organizacji IMP i IMPK 2019 /A. Jakubiec/
c. Informacja o realizacji obsługi zawodników niewidomych i słabowidzących /W. Taboła/
d. Kształt kadry narodowej – jak przeciwdziałać absencjom zawodników /R. Jedynak/
e. Reforma rozgrywek I i II ligi /R. Jedynak/

7. Sprawy Pionu Sportu Powszechnego.
a. Edukacja przez szachy w szkole – perspektywy rozwoju /P. Zaskalski/

8. Wolne wnioski.
a. Wniosek KWiD
b. Wniosek KWiD w sprawie srebrnej odznaki honorowej PZSzach
c. Uchwała o przyjęciu klubu szachowego „Gazela”

9. Zakończenie.

Przebieg Zebrania
1.

Powitanie.
Zebranie o godzinie 12.00 otworzył Prezes Radosław Jedynak, który powitał zebranych i zgodnie z
Regulaminem Zarządu objął przewodniczenie obrad.

2.

Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
Prezes stwierdził, że na sali obecnych jest 9 (dziewięciu) członków Zarządu, po czym uznał zebranie
za prawidłowo zwołane, ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

3.

Zatwierdzenie porządku obrad.
W głosowaniu ws. uzupełnienia porządku obrad udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA.
Wobec braku innych uwag Przewodniczący uznał porządek dzienny za przyjęty.

4. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – W. Taboła, B. Kowalewska
W okresie od poprzedniego zebrania Zarząd przyjął następujące uchwały w trybie głosowań elektronicznych:

Numer
13/03/2019
12/02/2019
11/02/2019
10/02/2019

Data
2019-03-01
2019-02-28
2019-02-25
2019-02-23

9/02/2019

2019-02-20

8/02/2019
7/02/2019

2019-02-15
2019-02-15

6/02/2019

2019-02-09

5/01/2019
4/01/2019
3/01/2019
2/01/2019
1/01/2019
96/12/2018
95/12/2018
94/12/2018
93/11/2018

2019-01-30
2019-01-29
2019-01-21
2019-01-06
2019-01-05
2018-12-23
2018-12-22
2018-12-08
2018-11-30

Uchwała w sprawie
zmian w Regulaminach IMP i IMPK
powołań do Kadr Narodowych
zmiany w Regulaminie Zarządu
przyznania Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach Łukaszowi Nowakowi
przyjęcia niektórych regulaminów rozgrywek, wytycznych i systemu
współzawodnictwa
przyznania prawa organizacji IMP i DMP 2019 w szachach błyskawicznych
przyjęcia Regulaminów Drużynowych Mistrzostw Polski Ekstraliga oraz I Liga
udziału Reprezentacji Narodowej w Drużynowych Mistrzostwach Świata
2019
powołania Kadr Narodowych na okres 01.01-30.06.2019 r.
udzielenia pełnomocnictwa Krzysztofowi Górze
przyjęcia Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski II Liga
przyjęcia klubu UKS "LISEK" Lisia Góra (MP)
powołania Komisji Szachów Branżowych
powołania Komisji Etyki
powołania Komisji Promocji
powołania Komisji Kompozycji Szachowej
udzielenia pełnomocnictwa Krzysztofowi Górze

Do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag.
W głosowaniu ws. przyjęcia informacji udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA. Nie głosował Krzysztof
Góra z powodu nieobecności.

5. Sprawy Pionu Zarządzania Związkiem.
a. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania zarządu /w. Taboła/
W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA. Nie głosował Krzysztof Góra z powodu
nieobecności.
Uchwała 14/03/2019
a. Przyjęcie uchwały zwołującej WZD /R. Jedynak/
Zarząd postanowił zwołać Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów PZSzach w dniu 16.06.2019 r.
(niedziela) g.10.00 (pierwszy termin), g.10.30 (drugi termin) w Warszawie.
W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA. Nie głosował Krzysztof Góra z powodu
nieobecności.

Uchwała 15/03/2019

b. Zatwierdzenie wyniku finansowego za rok 2018 /R. Jedynak/
Podano wstępny wynik na plusie 220.000 po uwzględnieniu straty 224.000.
Anna Harazińska przekazała informację o podpisywaniu sprawozdania finansowego i obowiązku podpisu
przez e-puap. Radosław Jedynak poinformował o zakupie programu RAKS do księgowości PZSzach.
Uchwała 16/03/2019
c. Przyjęcie budżetu na rok 2019 /W. Taboła, R. Jedynak/
Sytuację związaną z budżetem i sytuacją finansową PZSzach przedstawił Waldemar Taboła.
Paweł Dudziński złożył propozycję o dofinansowanie czasopisma MAT i publikacji PZSzach.
Zasugerował, żeby kwotę uzyskaną z oszczędności na przygotowaniach MATa przeznaczyć na
dofinansowanie publikacji, wydawnictw PZSzach. Natomiast Artur Jakubiec złożył propozycję
wydawania materiałów szkoleniowych dla zawodników w ramach wydawnictw PZSzach.
Ze strony Kamili Kałużnej padła propozycja, żeby jak co roku 1% z podatku na OPP przeznaczyć na
projekt Wakacje z szachami i uzupełnić z budżetu PZSzach.
Zarząd postanowił przyjąć budżet na rok 2019 zamykający się kwotą wpływów w wys.
1.587.600,00 zł oraz kosztów w wys. 1.513.851,00 zł.
W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA. Nie głosował Krzysztof Góra z powodu
nieobecności.
Uchwała 16/03/2019
d. Dyskusja ws. ustanowienia prokury łącznej dla sekretarza generalnego i głównej księgowej.
Robert Siekanka przedstawił różnice między prokurą samoistną i łączną.

e. Reforma systemu przyznawania „Hetmanów” /M. Cybulski/

M. Cybulski przedstawił propozycje zmian w głosowaniu na Hetmany za 2018. Zawodnik i zawodniczka roku
w 2019 roku zostaną wybrani na drodze plebiscytu. Głosowanie odbędzie się w formie smsów. Następnie
przedstawił zmiany w Kapitule. Załącznik: Regulamin Przyznawania Hetmanów.
P. Dudziński i Ł. Turlej sugerowali, żeby zachować członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w Kapitule.
Ł. Turlej proponuje zaproponował zmiany w uzasadnieniu dla kategorii Zawodnik Roku i Zawodniczka Roku
ze względu na sukcesy i osiągnięcia. Następnie zgłosił wniosek o przesyłanie dokumentów dotyczących
wniosków na Hetmany odpowiednio wcześniej.

Uchwała 17/03/2019
W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 6 głosów ZA, 3 przeciw. Nie głosował Krzysztof Góra z
powodu nieobecności.

f. E-szach – dyskusja /R. Jedynak/
Sprawę zaczął referować Radosław Jedynak. Omówił ryzyka zaniechania niektórych działań.
Podkreślił zaangażowanie byłych prezesów PZSzach Adama Dzwonkowskiego i Tomasza Delegi przy
pracach związanych z projektem i składaniem wniosku oraz powiedział o przychylności instytucji
MSIT (a w szczególności wiceministra Jana Widery) dla projektu.
Zarząd otrzymał informacje o obecnym statusie prac nad projektem i wnioskiem.
Radosław Jedynak przedstawił najważniejsze uwagi do projektu (CR, CA). Kamila Kałużna
zaproponowała rozwinięcie projektu o opcję „szkolnego sędziego” i przygotowanie/wdrożenie jej w
wersji demo/basic.
Radosław Jedynak uzupełnił pomysł Kamili Kałużnej i powiedział, że projekt e-szach będzie służył
m.in. projektowi Edukacja przez szachy w szkole. Robert Siekanka podkreślił, że e-szach jest przede
wszystkim narzędziem do obsługi bazą danych i służy zabezpieczeniu tej bazy. Radosław Jedynak
przedstawił główne zalety i ryzyka związane z podejściem do przetargu na środki na obsługę
projektu.
Uchwała 18/03/2019
Radosław Jedynak zgłosił uchwałę: Czy jesteś za tym, żeby złożyć wniosek i kontynuować prace w
sprawie projektu E-szach?
W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.

Nie głosował M. Cybulski i nie głosował

Krzysztof Góra z powodu nieobecności.

6. Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego.
a.

Informacja stanie przygotowań organizacji DMP Ekstraliga 2019 /A. Jakubiec/

Artur Jakubiec poinformował, że na razie nie ma decyzji o miejscu rozgrywek DMP. Termin został
zaakceptowany przez zawodników. W jego opinii w ciągu 1-2 tygodni zostanie ogłoszona informacja
co do miejsca. Rekomendacja zostanie przedstawiona do głosowania elektronicznego.

b. Informacja stanie przygotowań organizacji IMP i IMPK 2019 /A. Jakubiec/

Artur Jakubiec oddał głos Maciejowi Cybulskiemu. Indywidualne Mistrzostwa Polski i Indywidualne
Mistrzostwa Polski Kobiet zostaną zorganizowane podobnie jak w 2018 czyli w dniach 10 – 20 maja
2019 r. i ponownie w Warszawie na Sali Notowań GPW. Na Dyrektora IMP i IMPK 2019 została

powołana Ewa Przeździecka, która była już Dyrektorem IMP i IMPK w latach 2017/2018. Wydarzenie
odbędzie się pod Patronatem Honorowym Premiera RP Mateusza Morawieckiego.
Maciej Cybulski przedstawił plany pod kątem obecności mediów podczas Mistrzostw Polski. Został
również zaplanowany bullet na otwarciu. Zostało podkreślone duże zaangażowanie i wsparcie
szachistów ze świata polityki przy organizacji imprezy / M. Morawiecki, Ł. Schreiber, A. Dera/.
Łukasz Turlej zaproponował kilka pomysłów do zastanowienia się przy organizacji superblitza podczas
IMP. Prezes Radosław Jedynak wyraził zadowolenie z wyboru Ewy Przeździeckiej na Dyrektora
Mistrzostw Polski. Zasugerował, żeby w przyszłości zastanowić się nad zmianą miejsca IMP ze
względu na oszczędności i zorganizować imprezę w innym dużym ośrodku, ale poza Warszawą.

c.

Informacja o realizacji obsługi zawodników niewidomych i słabowidzących /W. Taboła/

Prezes R. Jedynak rozpoczął dyskusję. Przedstawił krótką historię ostatnich relacji Cross –
Stowarzyszenie Syrenka – MSIT – PZSzach oraz podał informację o zorganizowanych imprezach (MP
Niewidomych i Słabowidzących w Ustroniu).
W. Taboła uzupełnił wypowiedź o informację o przyznanych środkach. PZSzach czeka na decyzje z
PFRON w sprawie przyznania środków. W. Taboła poinformował również o staraniach o przyjęcie
PZSzach do IBCA.
Wiceprezes Artur Jakubiec wspomniał o propozycji kompromisu przedstawionej Crossowi, który ją
odrzucił. Prezes Radosław Jedynak przypomniał o statusie PZSzach jako związku sportowego
mającego wyłączne prawo do organizacji MP w szachach. R. Jedynak i A. Jakubiec powiedzieli o
znaczeniu Kodeksu Dobrych Praktyk dla związków sportowych i obowiązkach dla PZSzach
wynikających z Kodeksu.

d. Kształt kadry narodowej – jak przeciwdziałać absencjom zawodników /R. Jedynak/

Radosław Jedynak naświetlił kwestię niepokojących sytuacji powodujących absencje czołowych
zawodników na imprezach mistrzowskich i poprosił o propozycje naprawy problemu. Jednym z
rozwiązań byłoby wysyłanie powołań listem poleconym i dodatkowo - drogą elektroniczną. W
przypadku nieuzasadnionych przyczyn absencji zawodnik wstawiałby się na 2-letnią karencję. Artur
Jakubiec przedstawił listę zawodników, którzy odmówili udziału w MŚ i jakie podali przyczyny.
Sekretarz Generalny przypomniał o zasadach nominowania i zapisach Regulaminu Kadry Narodowej
dot. występów KN na takich imprezach jak ME, MŚ. Prezes zaproponował zastanowić się nad
systemem FIDE, jeśli chodzi o przechodzenie zawodników między federacjami. Wg Łukasza Turleja

sposobem na rozwiązanie problemu byłoby przeznaczenie środków PZSzach na startowe dla
zawodników i zawodniczek.

e.

Reforma rozgrywek I i II ligi /R. Jedynak/

Zdaniem Radosława Jedynaka reforma polegałaby - w I lidze - na zwiększeniu liczby drużyn z 10 do
20. Do roku 2020. Łukasz Turlej zasugerował przeprowadzenie zmian po dyskusjach z Radą Prezesów.
Artur Jakubiec podkreślił, że DMP powinny być organizowane w dużych miastach ze względu na rangę
i prestiż imprezy.
f. Mistrzostwa Europy Bratysława / A. Matusiak/
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Matusiak, który z ramienia PZSzach był na
miejscu i przedstawił ofertę zakwaterowania dla polskiej ekipy w cenie za 65 euro / osobodzień.
Kwota ta została wynegocjowana i potwierdzona przez organizatorów ze Słowacji. Następnie
zapewnił zarząd, że jest to hotel gwarantujący odpowiednie standardy dla polskiej reprezentacji i
wyraził zaniepokojenie, gdyby polska ekipa miałaby być zakwaterowana i rozrzucona po innych
ośrodkach daleko od sali gry. Andrzej Matusiak krytycznie wypowiedział się zwłaszcza o internacie w
cenie 45 euro / osobodzień ze stołówką na 500 osób. Zarząd PZSzach zaakceptował jednogłośnie
zalecaną ofertę za 65 euro i mianował Andrzeja Matusiaka kierownikiem wyjazdu, wraz ze wskazaną
przez niego osobą jako drugim kierownikiem.

Łukasz Turlej zaznaczył, że trzeba ustalić termin zgłoszeń na MEJ np. do 3.04.2019. Wspólnie z
Arturem Jakubcem zgłosili potrzebę zrobienia aktualizacji Regulaminu Reprezentacji. Padły
propozycje zapisów.
Andrzej Matusiak zobowiązał się do przygotowania wzorów formularzy i oświadczeń dla kierownika
ekipy usprawniających organizację wyjazdu na rozgrywki.
Uchwała 19/03/2019
Uchwała w sprawie powołania A. Matusiaka na kierownika ekipy na MEJ (Słowacja) i upoważnienia do
podjęcia działań w sprawach organizacyjnych.
W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA. Nie głosował Robert Siekanka z powodu
nieobecności.

7. Sprawy Pionu Sportu Powszechnego.

a. Edukacja przez szachy w szkole – perspektywy rozwoju /P. Zaskalski/

Wiceprezes Paweł Zaskalski ocenił bardzo negatywnie realizację projektów Pionu w 2018. Przedstawił
w skrócie sytuację związaną z wydaniem specjalnego numeru MATa o Edukacji przez szachy w szkole.
Jeśli chodzi o rok 2019, to krótko zrelacjonował spotkania w Biurze Edukacji m. st. Warszawy, MSCDN.
Wspomniane wyżej ośrodki i instytucje zdaniem P. Zaskalskiego są zainteresowane kontynuacją
współpracy z PZSzach i dalszym prowadzeniem kursów. PZSZach czekamy na decyzje z Ministerstwa
Sportu i Turystyki, jeśli chodzi o środki na projekt Edukacja przez szachy w szkole i Klub w szkole.
Wiceprezes krótko opisał stan szkoleń w ośrodkach takich jak Piaseczno, w woj. małopolskim i innych.
W kwestii perspektyw rozwoju Projektu, to widzi spore szanse na wprowadzenie go np. do
przedszkoli. Generowałoby to dodatkowe zyski dla PZSzach.
Paweł Dudziński spytał o obecny stan projektu Edukacja przez Szachy w szkole. P. Zaskalski
poinformował w jaki sposób teraz kieruje Projektem i że nadzoruje oraz koordynuje cały projekt z
ramienia Zarządu. Następnie wyjaśnił powody zwolnienia współpracowników Projektu Edukacja przez
Szachy w szkole pod koniec 2018 roku. Potem zabrał głos Krzysztof Góra, który zaczął od podkreślenia
tego, że zawsze dbał o interesy PZSzach. Przypomniał organizowane przez Pion Powszechny imprezy z
2018: Konferencję metodyczną, kursy w MSCDN, Turniej Finałowy. Podkreślił również duże trudności
przy negocjacjach z Biurem Edukacji i WCIES Chodzi min. o prawa wykładowców do prowadzenia
wykładów. Zobowiązał się do przekazania materiałów i zakończenia prac nad numerem MATa o
Edukacji na początku kwietnia 2019. Złożył również obszerne wyjaśnienia dotyczące realizacji Turnieju
w Ciechanowie we wrześniu 2018 i wydatkowania środków.

Andrzej Matusiak zaproponował zorganizować konferencję na Śląsku z zaproszeniem kuratorów
wojewódzkich w ramach realizacji projektu Edukacji. Zadeklarował szerokie wsparcie Śląskiego WZSzach przy
organizacji imprezy.

8. Wolne wnioski.
a. Wniosek KWiD o przeznaczeniu środków z kar na wynagrodzenia członków KWID.

Głosowanie: 9 członków, przeciw: 9. Nie głosował Robert Siekanka z powodu nieobecności.

Zarząd podjął decyzję o odrzuceniu wniosku.

b. Wniosek KWiD w sprawie srebrnej odznaki honorowej PZSzach dla Dariusza Ostrowskiego.

Uchwała 20/03/2019
Głosowanie: 9 członków, 9 głosów ZA. Nie głosował Robert Siekanka z powodu nieobecności.

c. Uchwała o przyjęciu klubu szachowego „Gazela” (MA)
Uchwała 21/03/2019
Zarząd postanowił przyjąć klub szachowy „Gazela” (MA) w poczet członków PZSzach.
Głosowanie: 9 członków, 9 głosów ZA. Nie głosował Robert Siekanka z powodu nieobecności.
Inne wolne wnioski. Inne sprawy.
Prezes Radosław Jedynak zwrócił uwagę na zadłużenie niektórych WZSZach i poprosił Sekretarza
Generalnego o wyjaśnienia. Waldemar Taboła przekazał informacje na temat zawartych umów z
WZSzach
( brak niektórych umów) i na problem z rozliczeniami w Małopolskim. Głos zabrała Kamila Kałużna,
która wyjaśniła, że problem wynika ze wzajemnych zobowiązań.
Paweł Dudziński zmienił temat i zaprosił wszystkich na spotkanie promocyjne do IPN dotyczące promocji
jego książki „Szachy wojenne 1914-1918. Drogi do niepodległości.”

9. Zakończenie.
O godzinie 18.00 Prezes podziękował wszystkim i zakończył zebranie.

Protokolant – Beata Kowalewska

Radosław Jedynak
(-)
Prezes PZSzach

Załączniki do protokołu
Nr 1 – protokół z Zebrania Zarządu w dn. 18 listopada 2018
Nr 2 – Regulamin przyznawania Hetmanów
Nr 3 – Regulamin plebiscytu SMS

Uchwała 14/03/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu z Zebrania Zarządu w dn. 18 listopada 2018
Zarząd postanowił zatwierdzić protokół z Zebrania Zarządu w dn. 18 listopada 2018
W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA.
Nie głosował Krzysztof Góra.
Załącznik – Protokół z Zebrania Zarządu z dn. 18 listopada 2018 r.

Uchwała 15/03/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 marca 2019 r.
w sprawie zwołania Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów PZSzach
Zarząd postanowił zwołać Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów PZSzach
w dniu 16.06.2019 w Warszawie
W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA.
Nie głosował Krzysztof Góra.

Uchwała 16/03/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2019
Zarząd postanowił przyjąć budżet na rok 2019 zamykający się kwotą wpływów w wys.
1.587.600,00 zł oraz kosztów w wys. 1.513.851,00 zł.
W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA.
Nie głosował Krzysztof Góra.

Uchwała 17/03/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia zasad i regulaminu przyznawania Hetmanów 2019
Zarząd postanowił przyjąć zasady i regulamin przyznawania Hetmanów 2019
W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 6 głosów ZA, 3 przeciw.
Nie głosował Krzysztof Góra.
Załączniki – Regulamin Przyznawania Hetmanów, Zasady Plebiscytu

Uchwała 18/03/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 marca 2019 r.
w sprawie kontynuacji prac przy systemie e-szach.
Zarząd przyjął przedstawioną informację o stanie projektu e-szach i postanowił o kontynuacji prac
zmierzających do stworzenia i uruchomienia tego systemu.
W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.
Nie głosowali Maciej Cybulski i Krzysztof Góra.

Uchwała 19/03/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 marca 2019 r.
w powołania kierownika ekipy na MEJ w Bratysławie w 2019 r.
Zarząd postanowił powołać Andrzeja Matusiaka na Kierownika ekipy na MEJ w Bratysławie w 2019 r.
W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA.
Nie głosował Robert Siekanka.

Uchwała 20/03/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 marca 2019 r.
w sprawie nadania srebrnej odznaki honorowej PZSzach Dariuszowi Ostrowskiemu.
Zarząd postanowił nadać srebrną odznakę honorową PZSzach Dariuszowi Ostrowskiemu.
W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA.
Nie głosował Robert Siekanka.

Uchwała 21/03/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia klubu szachowego „Gazela” (MA)
Zarząd postanowił przyjąć Klub Szachowy „Gazela” (MA) w poczet członków PZSzach.
W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA.
Nie głosował Robert Siekanka.

