
Protokół 

 

z zebrania Zarządu Polskiego Związku Szachowego 

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

15 czerwca 2019 r. (sobota) godz. 15.00 – 18.45 

 

Obecni na zebraniu:   

  

Zarząd:    

1. Maciej Cybulski – Wiceprezes   

2. Artur Jakubiec – Wiceprezes 

3. Paweł Zaskalski – Wiceprezes 

4. Aleksander Sokólski - Skarbnik 

5. Kamila Kałużna – Członek Zarządu   

6. Robert Siekanka – Członek Zarządu  

7. Łukasz Turlej - Członek Zarządu    obecny od 15.30 

8. Paweł Dudziński - Członek Zarządu   

9. Krzysztof Góra – Członek Zarządu  

 

   

Komisja Rewizyjna:    

10. Andrzej Matusiak – Przewodniczący Komisji – obecny od 15.30 

11. Agnieszka Brustman – Wiceprzewodnicząca Komisji 

   

Inni uczestnicy (cały czas):   

12. Waldemar Taboła – Sekretarz Generalny 

13. Beata Kowalewska – protokolant  

  

   

 

 Agenda zebrania  
udostępniona w dn.  7 czerwca 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. Przyjęcie korekty budżetu na rok 2019 /W. Taboła/ 

b. Sprawozdania finansowe i merytoryczne Zarządu /W. Taboła/ 

6. Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego.  

a. Informacja o organizacji i przebiegu IMP i IMPK 2019 /A. Jakubiec/ 

 

7. Sprawy Pionu Sportu Powszechnego.  



a. Polonijne wakacje z szachami /K. Kałużna/ 

b. Szachiści grają dla Polonii /K. Kałużna/ 

 

8. Wolne wnioski. 

a. Sprawy klubowe 

b. Sprawozdania wizytatorów imprez 2019 

c. Korespondencja do Zarządu 

 

9. Zakończenie. 

 

     

Przebieg Zebrania  

  

1. Powitanie.  

  

Zebranie o godzinie 15.00 otworzył Wiceprezes Paweł Zaskalski, który powitał zebranych, poinformował  

o nieobecności Prezesa – Radosława Jedynaka i zgodnie z Regulaminem Zarządu objął przewodniczenie 

obrad.  

  

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.  

  

Wiceprezes stwierdził, że na sali obecnych jest 8 (ośmiu) członków Zarządu, po czym uznał zebranie za 

prawidłowo zwołane, ważne i zdolne do podejmowania uchwał.   

  

3. Zatwierdzenie porządku obrad.  

 

Kamila Kałużna zaproponowała zmianę agendy o: 

 - punkt dot. projektu E-szach oraz informację o stanie projektu 

- punkt Turniej Finałowy projektu Edukacja przez Szachy w Szkole oraz stan projektu Edukacja przez Szachy  

w Szkole 

- sprawę Alesji Natoli i Wiktorii Śmietańskiej (MEJ). 

 

Paweł Dudziński zaproponował uzupełnienie agendy o punkty: 

-  powołanie Komisji ds. Wydawnictw w składzie: Paweł Dudziński, Tomasz Lissowski, Jerzy Moraś 

- zajęcie się sprawą zakupu wydawnictw autorstwa Witalisa Sapisa 

- omówienie sprawy nadzoru nad Komisją Historyczną.  

 

Zarząd zgodził się na uzupełnienie w punkcie Wolne wnioski. 

 

W głosowaniu ws. uzupełnienia porządku obrad udział wzięło 8 członków zarządu,  8 głosów ZA. 

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący uznał porządek dzienny za przyjęty. 
 
Robert Siekanka poprosił o pilnowanie porządku obrad i agendy.  
    

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

W okresie od poprzedniego zebrania Zarząd przyjął następujące uchwały w trybie głosowań elektronicznych: 

 



Rok Nr Data W sprawie 

2019 

 

2019 

42/06/2019 

41/06/2019 

2019-06-13 

 

2019-06-02  

Zatwierdzenie składu kadry DME 

 

przyjęcia klubów KS Hetman Środa Wlkp. (WP) i Bialski Regionalny Związek Szachowy (LU) 

2019 40/06/2019 2019-06-02 powołania przewodniczącego i członków Komisji Szachów Korespondencyjnych  

2019 39/05/2019 2019-05-29 przyjęcia klubów Myśliborski Klub Szachowy (ZP) i KS Chess in Chrzanow (MP)  

2019 38/05/2019 2019-05-24 przyjęcia klubów UKS Sparta Białołęka (MA) i KS Alternatywa Szydłowiec (MA) 

2019 37/05/2019 2019-05-23 zasad dopuszczenia zawodników dodatkowych do udziału w MEJ w Bratysławie  

2019 36/05/2019 2019-05-22 nadania srebrnych odznak honorowych PZSzach 

2019 35/05/2019 2019-05-21 powołania zawodników do Młodzieżowej Akademii Szachowej i jednocześnie do KNJ na rok 2019  

2019 34/05/2019 2019-05-11 przyjęcia klubów Kotwica Borzęcin (MA), UKS Jedynka Łowicz (LD) i UKS Dębowy Król Dąbrowa Górnicza (SL) 

2019 33/05/2019 2019-05-11 powołania Komisji Rozwiązywania Zadań Szachowych 

2019 32/04/2019 2019-04-13 wprowadzenia nowych formularzy ewidencyjnych PZSzach  

2019 31/04/2019 2019-04-10 zmian w Regulaminach IMP oraz IMPK w szachach błyskawicznych 

2019 30/04/2019 2019-04-08 zakwaterowania polskiej reprezentacji na MEJ w Bratysławie 2019  

2019 29/04/2019 2019-04-06 przyjęcia klubu Żagańskie Towarzystwo Gry w Szachy (LB) 

2019 28/04/2019 2019-04-04 zatwierdzenia protokołu z zebrania Zarządu z dn. 17 marca 2019 

2019 27/04/2019 2019-04-04 zwołania wojewódzkiego zebrania wyborczego w woj. Lubelskim  

2019 26/03/2019 2019-03-31 cofnięcia licencji Lubelskiemu Wojewódzkiemu Związkowi Szachowemu 

2019 25/03/2019 2019-03-31 przywrócenia Klubu Szachmix Siemień (LU) 

2019 24/03/2019 2019-03-31 przyjęcia Klubu Stowarzyszenie "Teraz Sucholaski" (WM)  

2019 23/03/2019 2019-03-29 powołań do Kadry Narodowej niewidomych i słabowidzących 

2019 22/03/2019 2019-03-29 przyznania prawa organizacji DMP Extraliga w roku 2019 

 

Wniesiono uwagi nt. głosowania i przesyłania wyników głosowań. Kamila Kałużna zaproponowała zmianę jeśli chodzi  

o procedurę głosowań elektronicznych, żeby informować wszystkich o wynikach. 

W głosowaniu ws. przyjęcia informacji udział wzięło 8 członków zarządu 8 głosów ZA. Nie głosował Radosław Jedynak   

i Łukasz Turlej z powodu nieobecności. 

 

5. Sprawy Pionu Zarządzania Związkiem. 

a. Przyjęcie korekty budżetu na rok 2019 /W. Taboła/ 

Waldemar Taboła poinformował Zarząd, że 17 marca br. przyjęto projekt budżetu. Brakowało danych nt. kilku 

projektów. Uzupełniono informacje budżetowe we wnioskach dot. konkursów już rozstrzygniętych. Dodano 

wykonanie budżetu. Nie było zmian merytorycznych. Wynik końcowy wyniósł 135.005,00 zł.  Kamila Kałużna 

zgłosiła uwagę o Wakacjach z szachami i poprosiła o wykreślenie z planu imprez.  

http://pzszach.pl/2019/06/03/uchwala-41-06-2019/
http://pzszach.pl/2019/06/03/uchwala-40-06-2019/
http://pzszach.pl/2019/05/31/uchwala-39-05-2019/
http://pzszach.pl/2019/05/28/uchwala-38-05-2019/
http://pzszach.pl/2019/05/28/uchwala-37-05-2019/
http://pzszach.pl/2019/05/28/uchwala-36-05-2019/
http://pzszach.pl/2019/05/31/uchwala-35-05-2019/
http://pzszach.pl/2019/05/14/uchwala-34-05-2019/
http://pzszach.pl/2019/05/13/uchwala-33-05-2019/
http://pzszach.pl/2019/04/15/uchwala-32-04-2019/
http://pzszach.pl/2019/04/10/uchwala-31-04-2019/
http://pzszach.pl/2019/04/10/uchwala-30-04-2019/
http://pzszach.pl/2019/04/10/uchwala-29-04-2019/
http://pzszach.pl/2019/04/08/uchwala-28-04-2019/
http://pzszach.pl/2019/04/03/uchwala-27-04-2019/
http://pzszach.pl/2019/04/03/uchwala-26-03-2019/
http://pzszach.pl/2019/04/02/uchwala-25-03-2019/
http://pzszach.pl/2019/04/02/uchwala-24-03-2019/
http://pzszach.pl/2019/04/02/uchwala-23-03-2019/
http://pzszach.pl/2019/04/02/uchwala-22-03-2019/


Uchwała nr 43/06/2019 
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 czerwca 2019 r. 

w sprawie korekty budżetu PZSzach na rok 2019 
 

Zarząd PZSzach przyjął poprawki do budżetu PZSzach skutkujące przewidywanym wynikiem +135.005,00. 
 

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA. 
Nie głosowali Radosław Jedynak i Łukasz Turlej z powodu nieobecności. 

 

b. Sprawozdania finansowe i merytoryczne Zarządu /W. Taboła/ 

W. Taboła przypomniał o tym, że sprawozdania zostały przekazane Zarządowi dużo wcześniej w celu zapoznania się. 

Poza tym zatwierdził je składając swoje podpisy.  

Uchwała nr 44/06/2019 
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 czerwca 2019 r. 

w przyjęcia sprawozdań merytorycznych i finansowych za poprzedni okres sprawozdawczy.  
 

Zarząd PZSzach przyjmuje sprawozdania merytoryczne i finansowe za poprzedni okres sprawozdawczy.  
 

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 8 głosów ZA.  
Nie głosowali Radosław Jedynak i Łukasz Turlej z powodu nieobecności.  

 
Załączniki:   

1. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za okres 10.06.2018-16.06.2019 
2. Bilans za 2018 r.  

3. Rachunek zysków i strat za 2018 r.  
4. Informacja dodatkowa za 2018 r.  

 

 O godzinie 15.30 przybyli na Zebranie Łukasz Turlej i Andrzej Matusiak.  

 

6. Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego.  

a. Informacja o organizacji i przebiegu IMP i IMPK 2019 /A. Jakubiec, M. Cybulski, P. Zaskalski/ 

Wiceprezes Artur Jakubiec poinformował, że organizacja LOTTO IMP i MOKATE IMPK przebiegły bez zarzutu. Na 

otwarciu byli obecni przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Łukasz Schreiber, Dobrosław Dowiat-

Urbański), Kancelarii Prezydenta (Andrzej Dera), parlamentu (Marek Suski), przedstawiciele partnerów i sponsorów 

PZSzach. W trakcie uroczystego otwarcia odbyła się  Gala Hetmanów.  

Wiceprezes Maciej Cybulski poinformował, że firma Mokate pod względem promocyjnym otrzymało dużo więcej niż 

podczas IMP 2018. Generalnie wszyscy sponsorzy medialnie otrzymali dużo więcej, co powinno się przełożyć na ich 

zadowolenie i lepszą współpracę w przyszłości. Założono nowy kanał YouTube PZSzachu, który zaczął działać od IMP 

2019. Przebił liczbę subskrybentów z poprzednich lat i poprzedniej edycji YouTube, a co najważniejsze zapewnił lepszą 

promocję Mistrzostw Polski.  

Krzysztof Góra spytał o stan wpłat od sponsorów. Informację o płatnościach i raportach przekazali Waldemar Taboła  

i Maciej Cybulski. Agnieszka Brustman z Komisji Rewizyjnej spytała o stan płatności I transzy z umowy Totalizatorem 



Sportowym za pierwszy raport Kadra-Lotto. W. Taboła przekazał, że środki weszły zgodnie z warunkami umowy i 

terminem płatności. Robert Siekanka poprosił o wyjaśnienia w sprawie środków z VAT na koncie PZSzach oraz jak i 

kiedy można je uruchomić.  

Łukasz Turlej spytał o sytuację ze sponsorami. Maciej Cybulski wyjaśnił sytuację z firmą Enea i dlaczego ograniczyli 

działalność sponsoringową. Chodziło o ograniczenie sponsoringu ze względu na zapowiedzianą zmianę przepisów o 

stawkach za energię. Prezes Enea przekazał oficjalny komunikat w powyższej sprawie. Firma Mokate rozszerzyła 

współpracę. W 2019 roku w ramach współpracy otrzymał nie tylko barter w formie organizacji barku, degustacji 

napojów oraz zestawów dla medalistów i gości studia komentatorskiego IMP. Teraz firma wsparła imprezę również 

finansowo. Nowym etapem we współpracy z firmą Mokate jest wsparcie projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” 

poprzez zakup sprzętu dla szkół z Projektu plus dofinansowanie Turnieju Finałowego EpSwS.  

Maciej Cybulski podkreślił, że PZSzach bardzo dba o zadowolenie swoich sponsorów. Dzięki temu partnerzy dostają 

więcej marketingowo w ramach promocji na kanałach komunikacyjnych i mediach społecznościowych Związku. 

Zadowolenie partnerów Związku przekłada się na większe wsparcie. W 2019 roku PZSzach otrzymał na organizację 

Mistrzostw Polski więcej środków i generalnie szersze wsparcie od firm Koleje Mazowieckie i Tramwaje Warszawskie.  

 Paweł Zaskalski wyjaśnił problemy z realizacją porozumień i umów z Mokate z 2018 roku. Sponsor czeka obecnie na 

uzupełnienie informacji np. listę szkół. Najprawdopodobniej zostaną zawarte aneksy. 

Kamila Kałużna wyraziła zaniepokojenie budżetem IMP2019. Maciej Cybulski wyjaśnił że mimo braku wsparcia z Enea, 

fundusz nagród nie zmniejszył się. Przy przygotowaniu i realizacji budżetu MP zaoszczędzono mnóstwo pieniędzy np. 

zrobiono dużo taniej wydruki wielko- i małoformatowe. Bardzo podziękował Kamilowi Plichcie, który pracował jako 

wolontariusz w studiu komentatorskim oraz Ewie Przeździeckiej i Beacie Kowalewskiej – za ich duże zaangażowanie  

i profesjonalizm przy realizacji Mistrzostw Polski. Dzięki nim impreza została bardzo dobrze przygotowana. Artur 

Jakubiec ocenił Mistrzostwa Polski jako ogromny sukces. Maciej Cybulski powiedział, że rozmawiał z rzeczniczkami firm 

Mokate i Totalizator Sportowy, które bardzo pozytywnie wyrażały się o organizacji Mistrzostw Polski i współpracy  

z Polskim Związkiem Szachowym. Zapewne duży wpływ miały wyniki z monitoringu mediów i lepsze statystyki niż  

w latach poprzednich.  

7. Sprawy Pionu Sportu Powszechnego.  

c. Polonijne wakacje z szachami /K. Kałużna/ 

d. Szachiści grają dla Polonii /K. Kałużna/ 

 

„Polonijne wakacje z szachami” /Kamila Kałużna/ 

Kamila Kałużna poinformowała o złym stanie projektu „Polonijne wakacje z szachami” i że nie jest w stanie 

zrealizować projektu w 2019 mimo przyznanych środków przez Senat w wys. 105 tys. zł. Umowa przyszła  

z Senatu około początku czerwca. W opinii Kamili Kałużnej podpisywanie umowy trwało zbyt długo. Pojawiły 

się inne problemy. Aktualizacja wniosku wymaga decyzji prezydium Senatu, a to nastąpi dopiero 14 lipca. 



Projekt miał natomiast ruszyć 20 lipca. To za mało czasu na zawarcie umowy z ośrodkiem i inne umowy. W tej 

sytuacji istnieje ryzyko zwrotu dotacji. 

Paweł Zaskalski przypomniał, że Senat narzucił inne koszty i inne działania w porównaniu z rokiem 2018. Senat 

mimo że zapowiadał prostszą realizację, to okazało się inaczej. Kamila Kałużna  podjęła oficjalną decyzję, że nie 

jest w stanie być koordynatorem projektu i wycofuje się z organizacji oraz realizacji projektu z powodów 

formalnych. Krzysztof Góra przypomniał, że „Wakacje z szachami” wcześniej były traktowane w PZSzach 

priorytetowo i że w jego opinii nie wszystkie projekty realizowane przez Polski Związek Szachowy powinny się 

mu opłacać oraz że Związek nie powinien się skupiać tylko na zyskach.  

Łukasz Turlej zapytał o sposób załatwiania problemu z zawieraniem umów np. z Senatem, innymi urzędami  

i problemem reprezentacji. Artur Jakubiec przypomniał o tym, że Zarząd ma prawnika, który przygotowuje 

opinie za darmo i można się do niego zwracać z prośbą o różne opinie. 

Paweł Zaskalski w związku z rezygnacją Kamili Kałużnej i w sytuacji posiadania środków z Senatu, zapowiedział 

poszukiwanie nowego koordynatora dla projektu Wakacje z szachami. Przyznał, że sytuacja jest nieciekawa  

i spróbuje ją naprawić. 

   

„Szachiści grają dla Polonii” /Kamila Kałużna/ 

Kamila Kałużna poinformowała, że Projekt został zrealizowany i że zebrał pozytywne opinie w środowisku 

szachowym.  Jeśli chodzi o kontynuację to byłoby dobrze, gdyby PZSzach zebrał środki. Partnerzy i sponsorzy 

oczekują wsparcia ze strony PZSzach. Jako koordynator zaproponowała zmianę formuły, żeby rozciągnąć 

organizację w czasie, tak żeby że nie odbywało się to tylko w grudniu.  

 

8. Wolne wnioski. 

a. Sprawy klubowe /W. Taboła/ 

Uchwała 45/06/2019 
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 czerwca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia klubów MKS “Wierna” Małogoszcz (SK), MGDK Końskie (SK) i KS “Szachownica” Rzeszów (PK). 
 

Zarząd postanowił przyjąć kluby MKS “Wierna” Małogoszcz (SK), MGDK Końskie (SK) i KS “Szachownica” Rzeszów 
(PK) w poczet członków zwyczajnych PZSzach. 

 
W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA. 

 

 

Uchwała nr 46/06/2019 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 czerwca 2019 r. 

w sprawie wykluczenia 11 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 Sygnał Chodel (LU) – brak składek za 2012, 2017 i 2018 rok 

2. KS „Nysa” Niewidomych i Słabowidzących (OP) – brak składek za 2016, 2017 i 2018 rok 



3. ULKS Gambit Świebodzin (LB) – brak składek za 2017 i 2018 rok 

4. KS. TMGU Warszawa (MA) – brak składek za 2017 i 2018 rok 

5. LKS Piast Sieradz (LD) – brak składek za 2017 i 2018 rok 

6. KS-Torfarm Toruń (KP) – brak składek za 2017 i 2018 rok 

7. GLKS GROM Skarżysko Kościelne (SK) – brak składek za 2017 i 2018 rok 

8. KS Sparta Nasielsk (MA) – brak składek za 2013, 2017 i 2018 rok 

9. KS Wieża przy SM Budowlani Bartoszyce (WM) – brak składek za 2017 i 2018 rok 

10. LKS Stomil Bełchatów (LD) – brak składek za 2017 i 2018 rok 

11. UKS Szachownica Rabka-Zdrój (MP) – brak składek za 2017 i 2018 rok 

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów za. 

 

 Waldemar Taboła  poruszył temat klubu Niwka Łomazy. Przedstawiciele klubu zadeklarowali płacenie składek, 

ale nie do Lubelskiego Związku Szachowego. Zapłacili już jedną zaległą składkę. Chcą zapłacić resztę wkrótce. 

Artur Jakubiec zaakceptował propozycję spłaty zaległości na podstawie pisma z wnioskiem klubu do końca I-go 

kwartału 2020. Następnie głosowano akceptację propozycję porozumienia. 

 

Głosowanie za akceptacją propozycji porozumienia 

 

Uchwała nr 47/06/2019 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 czerwca 2019 r. 

w sprawie porozumienia z klubem Niwka Łomazy (LU) 

Zarząd PZSzach zaakceptował propozycję porozumienia z klubem Niwka Łomazy w sprawie spłaty zaległych składek 

członkowskich PZSzach. 

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów za. 

Inne wolne wnioski 

 

 

b. Sprawozdania wizytatorów imprez 2019 

Kamila Kałużna zaproponowała, żeby wysyłać sprawozdania z imprez do Zarządu. 

c. Korespondencja do Zarządu 

Kamila Kałużna zwróciła się z wnioskiem, że jeśli są pisma do zarządu, to żeby kopie korespondencji były 

przekazywane do wiadomości członków zarządu. Artur Jakubiec przyznał jej rację, że skoro coś jest kierowane 

do zarządu to powinno trafiać do zarządu. 

 



Waldemar Taboła przedstawił sytuację z pismem Piotra Piwowarczyka – upoważnieniem dla Łukasza Dymka. Zwrócił 

się do Komisji Etyki PZSzach w sprawie tego pisma, bo uznał że cała sprawa i ww. pismo są nieetyczne. Poprosił 

również zarząd o stanowisko w sprawie pisma, bo trzeba przesłać odpowiedź. Wskazał, że trzeba zacząć od przesłania 

aktualnego statutu klubu SSz „Szachpol” w Łukowie. Robert Siekanka zgodził się zająć sprawą. Zachodzi obawa, że Piotr 

Piwowarczyk celowo wprowadził w błąd PZSzach i delegatów zjazdu. Zarząd upoważnił Roberta Siekankę do analizy 

problemu i przygotowania odpowiedzi. 

 

Waldemar Taboła krótko zrelacjonował  Wojewódzkie Zebranie Wyborcze w woj. Lubelskim, które odbyło się 11 maja 

2019 w MOSIR w Lublinie. Ocenił, że merytorycznie było dobrze przygotowane. Delegaci byli zaniepokojeni sytuacją 

lubelskich szachów. Marcin Dziuba zaproponował wotum nieufności wobec Piotra Piwowarczyka. Wrażenie 

Waldemara Taboły było takie, że środowisko lubelskich szachów nie chce współpracować z Piotrem Piwowarczykiem. 

Nie ma woli współpracy. Sekretarz Generalny przypomniał o zasadach organizacji imprez mistrzowskich z powodu 

informacji o organizacji imprezy ligowej w Lubelskim WZSzach. W jego opinii z decyzjami i dalszymi krokami w tej 

sprawie należy poczekać na najbliższe WZD PZSzach. W nawiązaniu do sytuacji z Lubelskim Związkiem Szachowym 

Łukasz Turlej wyraził opinię, że jeśli chodzi o nadawanie i odbieranie licencji Wojewódzkim Związkom Szachowym, to 

procedura powinna być co najmniej taka jak przy przyjmowaniu i wykreślaniu klubów. Waldemar Taboła widzi 

potrzebę poprawienia regulaminu przyznawania licencji WZSzachom.  

 

Inne wolne wnioski 

 

d. VI Turniej Finałowy projektu Edukacja przez Szachy w Szkole /P.Zaskalski/ 

Paweł Zaskalski zrelacjonował krótko przebieg Turnieju. Przypomniał, że impreza w 2019 nie dostała środków ani  

z  Ministerstwa Sportu i Turystyki ani z Urzędu m.st. Warszawy. Przy tym podkreślił jakimi środkami dysponował 

PZSzach na organizację wydarzenia w 2018 roku. Było to ponad 80 tys. zł.  

VI Turniej, mimo iż deficytowy, to musiał się odbyć, bo mógłby powstać problem z organizacją VII Turnieju Finałowego 

w 2020 roku. W tym roku zrezygnowano z organizacji Turnieju na Torwarze ze względu na ograniczenia budżetowe. 

Impreza odbyła się w niedzielę 9 czerwca w SP 85 w Warszawie. Dzięki temu było mniej uczestników. W sumie 

uczestniczyło 282 zawodników i zawodniczek. Ważne było zbicie kosztów do ok.10 tys. zł. czyli 9 razy mniej niż w 2018. 

Minusem imprezy był problem z wentylacją w miejscu rozgrywek. Organizator dołożył wszelkich starań, żeby poprawić 

sytuację na sali gry. Wszystko odbyło się zgodnie z harmonogramem. Mokate wsparło Turniej Finałowy organizacją 

barku kawowego oraz zestawami z produktami i gadżetami. W otwarciu brał udział Burmistrz Mokotowa. Chwalił 

imprezę i deklarował wsparcie w przyszłości. Ze względu na panujące w stolicy upały zapewniono wodę dla wszystkich 

uczestników i gości. PZSzach dostarczył na salę gry klimatyzatory i przenośne wentylatory. Paweł Zaskalski bardzo 

dobrze ocenił startujące drużyny. Jeśli chodzi o ocenę sędziów, to było bardzo mało reklamacji. Wszyscy – i zawodnicy  

i goście - byli bardzo zadowoleni.  

Łukasz Turlej spytał o zmianę formuły Turnieju Finałowego. W odpowiedzi Paweł Zaskalski przekazał pomysł o 

organizacji 16 finałów w 16 województwach. Następnie z 16 turniejów finałowych w projekcie EpSwS około 300-400 

osób awansowałoby do Finału Finałów w Warszawie. Wtedy zwiększyłaby się frekwencja, natomiast PZSzach mógłby 



wspierać turnieje w województwach mniejszym kosztem, finalnie to oznaczałoby aktywizację regionów. Nie ma 

przeszkód, żeby PZSzach wspomógł województwa, które już robią turnieje w projekcie Edukacja przez Szachy w Szkole.  

Wiceprezes przekazał zastrzeżenia z różnych instytucji o finansowaniu 1-dniowej imprezy za 80 tys. zł jak to było w 

2018. Dużym plusem organizacji w regionach jest to że zwiększa się frekwencja, a szkoły mają bliżej do lokalizacji 

turnieju w województwie.  

Krzysztof Góra był przeciwny takim pomysłom. W jego opinii powinno się robić Turniej Finałowy z większym 

rozmachem i z dużą promocją. Przypomniał promocję Turnieju w 2018 roku, gdy dzięki pomocy Łukasza Turleja został 

zaproszony znany fotograf Dawid LLada.  

Paweł Zaskalski przedstawił inne tematy w Projekcie Edukacja przez Szachy w Szkole. Około 140 nauczycieli otrzyma 

środki na prowadzenie zajęć z podstaw gry w szachy w ramach zajęć kółek szachowych. Przystępujący do projektu w 

2019 wspierają Projekt pod pewnymi warunkami np. poprzez korzystanie z podręczników Magdaleny Zielińskiej. Wielu 

nauczycieli jest szkolonych w MSCDN. PZSzach dodrukował poradnik metodyczny w ilości 1000 szt. Od września 

rozpoczynają się zajęcia, a do 7 września szkoły mają czas na zgłoszenia. 

 

Paweł Dudziński zgłosił pomysł utworzenia Komisji ds. Wydawnictw w składzie: Paweł Dudziński – przewodniczący, 

Jerzy Moraś i Tomasz Lissowski – członkowie. Komisja by pełniła rolę ciała doradczego PZSzach.  

 

 

Uchwała nr 48/06/2019 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 czerwca 2019 r. 

w sprawie powołania Komisji ds. Wydawnictw  

Zarząd PZSzach powołał Komisję ds. Wydawnictw w składzie: 

Paweł Dudziński – przewodniczący, Tomasz Lissowski i Jerzy Moraś – członkowie. 

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów za. 

 

Następnie Paweł Dudziński przedstawił sprawę Witalisa Sapisa, który przesłał do niego projekt książki z zapytaniem czy 

PZSzach byłby zainteresowany wykupem części nakładu. Artur Jakubiec i Paweł Zaskalski poprosili o przesłanie 

publikacji do oceny. Wtedy zostanie podjęta decyzja o ewentualnym zakupie. Na koniec swojego wystąpienia Paweł 

Dudziński poprosił o zajęcie się sprawą nadzoru w Komisji Historycznej.  

 

Łukasz Turlej zaapelował o to, żeby z imprez gdzie jest patronat PZSzach, to powinien być materiał w czasopiśmie 

„MAT”. Maciej Cybulski poinformował, że rozmawiał już o tym z redaktorem naczelnym Tomaszem Makowskim.  

 

Zarząd poprosił Aleksandra Sokólskiego o przedstawienie stanu projektu „E-szach”. Skarbnik przekazał decyzję MSIT w 

sprawie odmowy zwiększenia środków na projekt. Waldemar Taboła uzupełnił, że PZSzach otrzymał 750 tys. zł, potem 



było szacowanie kosztów, gdzie na koniec pojawiły się opinie firm o koszcie 6-7 mln zł. Wnioskodawcą był MSIT. 

PZSzach wysłał dokumenty. Obecnie są podejmowane próby rozmów przedstawicieli PZSzach w MSIT. Na razie 

minister odmówił spotkania bez podania powodu.  

Kamila Kałużna poprosiła o informację, kto jest koordynatorem projektu. A. Sokólski poinformował, że z ramienia 

Zarządu to on koordynuje projekt, a spoza zarządu jest kilka upoważnionych osób m.in. Tomasz Delega. Artur Jakubiec 

uzupełnił wypowiedź Skarbnika, że cały Zarząd odpowiada za projekt, a Prezes PZSzach nadzoruje.  

 

Na zakończenie Paweł Zaskalski poprosił zebranych o lepsze przyłożenie się do przygotowania agendy i wolnych 

wniosków w przyszłości, żeby nie było problemu z prowadzeniem zebrania zarządu.  

 

 

9. Zakończenie. 

Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i udział w Zebraniu i tymi słowami zakończył zebranie o  g.18.45. 

 

  

Protokolant – Beata Kowalewska 

    

 

  Paweł Zaskalski    

  (-)   

  Wiceprezes PZSzach   

 

 

 

Załączniki do protokołu 
 

1. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za okres 10.06.2018-16.06.2019 
2. Bilans za 2018 r.  

3. Rachunek zysków i strat za 2018 r.  
4. Informacja dodatkowa za 2018 r.  

 
   

 


