
     

Protokół z zebrania  

Zarządu Polskiego Związku Szachowego  

w dniu 7 września 2019 r. (sobota) godz. 10.00  

Poronin DW „Limba” ul. Kośne Hamry 15 A 

OBECNI 

Zarząd  

1. Radosław Jedynak – prezes  

2. Artur Jakubiec – wiceprezes 

3. Paweł Zaskalski – wiceprezes 

4. Maciej Cybulski – wiceprezes  

5. Aleksander Sokólski – skarbnik  

6. Krzysztof Góra 

7. Robert Siekanka 

8. Kamila Kałużna  

Komisja Rewizyjna 

1. Rafał Siwik 

2. Agnieszka Brustman 

Biuro 

1. Waldemar Taboła – Sekretarz generalny/protokólant 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Agenda zebrania udostępniona członkom zarządu w trybie obiegu elektronicznego 

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. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na organizację imprez kalendarza PZSzach w roku 2020 

b. Informacja o stanie rozliczeń między PZSzach a WZSzach 

6. Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego 

a. Informacja o organizacji i przebiegu Ekstraligi 2019 /A. Jakubiec/Ł. Turlej 

 



7. Sprawy Pionu Sportu Powszechnego 

a. Polonijne wakacje z szachami /P. Zaskalski/ 

 

8. Wolne wnioski 

      a. Sprawy klubowe  

– wniosek o przyjęcie w poczet członków PZSzach następujących klubów 

Szach-Partia Puławy (LU) 

Idea Świebodzin (LB) 

9. Zakończenie 

 

 

PRZEBIEG ZEBRANIA 

Ad.1  

Zrealizowano 

Ad.2  

Prezes stwierdził, że zebranie zostało prawidłowo, a w związku z obecnością 8 z 10 uprawnionych 

członków zarządu, zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. 

Ad.3 

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 

Ad.4 

Sekretarz generalny poinformował, że w okresie od poprzedniego zebrania tj. od 16 czerwca 2019 r. 

przyjęto następujące uchwały: 

• UCHWAŁA NR 49/06/2019 w sprawie przyznania prawa organizacji MP w szachach szybkich w 

roku 2019 Łódzkiemu Związkowi Szachowemu 

• UCHWAŁA NR 50/06/2019 w sprawie nadania złotej odznaki honorowej PZSzach kol. Pawłowi 

Flisowi 

• UCHWAŁA NR 51/07/2019 w sprawie powołania Krystiana Kuźmicza w skład Komisji Wyróżnień i 

Dyscypliny 

• UCHWAŁA NR 52/07/2019 w sprawie przyjęcia klubu "Fundacja Groteka" (MA) 

• UCHWAŁA NR 53/08/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu oraz kryteriów oceny w Konkursie 

Ofert na rok 2020 

• UCHWAŁA NR 54/08/2019 w sprawie powołania Kadry Narodowej Kobiet 

• UCHWAŁA NR 55/08/2019 w sprawie przyjęcia klubów Fundacja Szalony Krasnolud (WM), UKS 

Bakcyl Bielany (MP) i UKS Rycerz Golub-Dobrzyń (KP) 

• UCHWAŁA NR 56/08/2019 w sprawie nadania Srebrnych Odznak Honorowych PZSzach 

 

Do przedłożonej informacji nie wniesiono uwag, zarząd zatwierdził powyższe uchwały jednogłośnie (8 

głosów ZA) 

 

http://pzszach.pl/2019/06/25/uchwala-49-06-2019/
http://pzszach.pl/2019/06/25/uchwala-49-06-2019/
http://pzszach.pl/2019/06/25/uchwala-50-06-2019/
http://pzszach.pl/2019/06/25/uchwala-50-06-2019/
http://pzszach.pl/2019/07/23/uchwala-51-07-2019/
http://pzszach.pl/2019/07/23/uchwala-51-07-2019/
http://pzszach.pl/2019/07/25/uchwala-52-07-2019/
http://pzszach.pl/2019/08/13/uchwala-53-08-2019/
http://pzszach.pl/2019/08/13/uchwala-53-08-2019/
http://pzszach.pl/2019/08/13/uchwala-54-08-2019/
http://pzszach.pl/2019/08/20/uchwala-55-08-2019/
http://pzszach.pl/2019/08/20/uchwala-55-08-2019/
http://pzszach.pl/2019/08/20/uchwala-56-08-2019/


Ad.5 a 

Prezes przypomniał członkom zarządu, że protokół komisji był dostępny w materiałach na posiedzenie 

zarządu oraz o nowych zasadach konkursu ofert, według których komisja rekomenduje zarządowi kilka 

rozwiązań a ten podejmuje ostateczna decyzję. Jednocześnie zaapelował by w podejmowanych decyzjach 

pamiętać w miarę możliwości o odpowiednim rozłożeniu imprez pod względem geograficznym jak i 

uwzględnieniu większości oferentów. Następnie poinformował, że na konkurs wpłynęło 18 ofert od 13 

oferentów. Wszystkie oferty wpłynęły o czasie, uregulowane zostały opłaty. Komisja Ofertowa zbadała 

wszystkie oferty pod kątem formalnym i przedstawiła rekomendacje. 

1. We wszystkich zgłoszonych obiektach odbywały się już zawody szachowe i spełniają one wymogi 

konkursowe. 

2. Oferta OTSz Ostrów (MPJ 16-18) została odrzucona ze względów formalnych – brak podanej ceny za 

zakwaterowanie. 

3. Świętokrzyski Związek Szachowy nie przedstawił dokumentu poświadczającego prawa do reprezentacji 

podmiotu. W KRS widnieją nadal stare władze Związku, zaś pod oferta podpisane są osoby nie figurujące 

w KRS – decyzji Zarządu pozostawiamy prawo do oceny oferty. 

Poza powyższymi wszystkie złożone oferty spełniają wymogi konkursowe. Na 2 imprezy nie wpłynęła 

żadna oferta (Ekstraliga i I Liga Juniorów oraz MP Szkół klas I-III Edukacja przez Szachy w Szkole) a na 

kolejne trzy złożono po jednej ofercie i każda z nich spełnia wymogi formalne oraz warunki brzegowe.  

- SIMP – wpłynęła jedna oferta od Opolskiego Związku Szachowego.  

Zarząd postanowił przyznać Opolskiemu Związkowi Szachowemu prawo organizacji 

Szkolnych Indywidualnych Mistrzostw Polski w roku 2020. 

Głosowało 8 członków zarządu, 8 głosów ZA. Uchwała nr 58/09/2019 

- II liga – wpłynęła jedna oferta od UKS SP 8 Chrzanów.  

Zarząd postanowił przyznać klubowi UKS SP 8 Chrzanów prawo do organizacji II Ligi 

seniorów w roku 2020. 

Głosowało 8 członków zarządu, 8 głosów ZA. Uchwała nr 59/09/2019 

- MPJ BIS – wpłynęła jedna oferta od Dolnośląskiego Związku Szachowego.  

Zarząd postanowił przyznać Dolnośląskiemu Związkowi Szachowemu prawo do organizacji 

Mistrzostw Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych w roku 2020. 

Głosowało 8 członków zarządu, 7 głosów ZA, 1 wstrzymujący się. Uchwała nr 60/09/2019 

- Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów II liga – oferty złożyli: S.Z.O.N. Zagłębie Dąbrowa Górnicza i 

Śląski Związek Szachowy. 

Zarząd postanowił przyznać klubowi S.Z.O.N. Zagłębie Dąbrowa Górnicza prawo do 

organizacji Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów II liga w roku 2020.  

Głosowało 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. Uchwała nr 

61/09/2019 

- Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 10 – oferty złożyli: Śląski Związek Szachowy i Pomorski 

Wojewódzki Związek Szachowy. 



Zarząd postanowił przyznać Śląskiemu Związkowi Szachowemu prawo do organizacji 

Mistrzostw Polski Młodzików do lat 10 w roku 2020.  

Głosowało 8 członków zarządu, 7 głosów ZA, 1 wstrzymujący się. Uchwała nr 62/09/2019 

- PMPJ - oferty złożyli: Stilon Gorzów, UKS SP 8 Chrzanów i Vratislavia 

Zarząd postanowił przyznać klubowi Vratislavia prawo do organizacji Półfinałów Mistrzostw 

Polski Juniorów w roku 2020.  

Głosowało 8 członków zarządu, 6 głosów za ofertą Vratislavia, 2 głosy za ofertą UKS SP8 Chrzanów. 

Uchwała nr 63/09/2019 

- MPM 6-7-8 - oferty złożyli: UKS SP 8 Chrzanów, Fundacja im. Adolfa Anderssena, Świętokrzyski 

Związek Szachowy. 

Zarząd postanowił przyznać klubowi UKS SP 8 Chrzanów prawo do organizacji Mistrzostw 

Polski Młodzików do lat 6-7-8 w roku 2020 

Głosowało 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące się. Uchwała nr 64/09/2019 

- Mistrzostwa Polski Juniorów 16-18 – oferty złożyli: UKS EL-Tur Bogatynia, Świętokrzyski Związek 

Szachowy, MKSz Rybnik, UKS SP 8 Chrzanów i OTSz Ostrów (oferta niekompletna) 

Zarząd postanowił przyznać klubowi UKS EL-TUR Bogatynia prawo do organizacji Mistrzostw 

Polski Juniorów do lat 16–18 w roku 2020 

Głosowało 8 członków zarządu, 7 głosów za ofertą UKS EL-TUR Bogatynia, 1 głos za ofertą 

Świętokrzyskiego Związku Szachowego. Uchwała nr 65/09/2019 

Ad.5 b 

Sekretarz generalny poinformował członków zarządu o stanie rozliczeń z WZSzach. Stwierdził, że 

istotnym problemem jest brak systematyczności tychże, często występuje opieszałość po stronie 

partnerów ale konsekwencje zaistniałej sytuacji nie są zbyt wielkie. Sposobem na rozwiązanie problemu 

powinno być zmiany w umowach z WZSzach, które można wprowadzić od roku następnego.  

Ad.6 a 

Z uwagi na nieobecność Łukasza Turleja zarząd uznał, że lepiej omówić tę kwestię na następnym 

zebraniu, z jego udziałem oraz Wiceprezesa ds. sportu wyczynowego. 

Ad.7 a 

Paweł Zaskalski przedstawił informację o przebiegu „Polonijnych wakacji z szachami”. Zapoznał 

zebranych z przebiegiem akcji, która została bardzo dobrze odebrana przez uczestników. Przedsięwzięcie 

było bardzo bogate w wycieczki oraz imprezy towarzyszące, w skali dotąd nieznanej.  Poinformował także  

o trudnościach, z jakimi musiał się zmierzyć w związku z bardzo późną zgodą uzyskaną z Senatu. m.in.  

z tego powodu nie zdążył zgłosić akcji do kuratorium z czego wyniknęły poważne komplikacje związane  

z zawiadomieniem do kuratorium w Rzeszowie, złożonego przez Kamilę Kałużną. Przedsięwzięcie zostało 

skontrolowane a następnie kurator wydał postanowienie o przerwaniu akcji z powodu niedopełnienia 

formalności. Postanowienie dotarło do PZSzach już po zakończeniu akcji, dlatego też ona została 

dokończona. Kamila Kałużna powiadomiła zebranych, że czuła się w obowiązku zawiadomić kuratorium, 



bo wynikało to z jej poczucia odpowiedzialności za projekt, w którym widniała jako inicjator. Fakt braku 

zgłoszenia do kuratorium określiła mianem braku profesjonalizmu osoby odpowiedzialnej. Zgłosiła także 

zastrzeżenie do słabej promocji projektu w mediach społecznościowych. 

Ad 8a. 

- sprawy klubowe - 

Zarząd postanowił przyjąć kluby Szach-partia Puławy (LU) oraz IDEA Świebodzin (LB) w 

poczet członków zwyczajnych Związku.  

Głosowało 8 członków zarządu, 8 głosów za. Uchwała nr 66/09/2019 

Ad 8b. 

- E-SZACH  

Prezes poinformował członków zarządu, że wniosek PZSzach został pozytywnie zarekomendowany 

przez KRMC na kwotę 750 tys., nie uzyskała akcepcji MSiT propozycja zwiększenia kwoty do 4 mln. 

Ad 9. 

Na tym obrady zakończono (godz. 12.20). 

Protokolant - Waldemar Taboła 

 

 Prezes 

 /-/ 

 Radosław Jedynak 

 

 

 

 

 

 


