
Protokół 

 

z zebrania Zarządu Polskiego Związku Szachowego 

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

10 listopada 2019 r. (niedziela) godz. 10.15 – 15.49 

 

Obecni na zebraniu:   

  

Zarząd:    

1. Radosław Jedynak - Prezes   

2. Maciej Cybulski – Wiceprezes   

3. Paweł Zaskalski – Wiceprezes 

4. Robert Siekanka – Członek Zarządu  

5. Łukasz Turlej - Członek Zarządu     

6. Paweł Dudziński - Członek Zarządu   

7. Krzysztof Góra – Członek Zarządu 

   

Komisja Rewizyjna:    

8. Andrzej Matusiak – Przewodniczący Komisji 

9. Agnieszka Brustman – Wiceprzewodnicząca Komisji 

   

Inni uczestnicy: 

10. Waldemar Taboła – Sekretarz Generalny 

11. Anna Harazińska – Główna Księgowa (do 13.20) 

12. Paweł Bekanowski – protokolant  

 

oraz 

13. Tomasz Makowski (punkt 5e)  

  

 

 Agenda zebrania  

udostępniona w dn.  4 listopada 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 KOF na rok 2020 

b. Przyjęcie zmian w Regulaminie Ewidencyjnym 

c. Przyjęcie zmian w Regulaminie Licencyjnym 

d. Zatwierdzenie kalendarza PZSzach na rok 2020 

e. Ocena sytuacji finansowej czasopisma MAT /P. Dudziński/ 

f. Przyjęcie planu zmiany identyfikacji wizualnej PZSzach i związanej z nią korekty budżetu na 

rok 2019 /M. Cybulski/ 

g. Nowy Regulamin Premiowania i Nagradzania pracowników PZSzach /W. Taboła/ 

h. Kodeks Etyki PZSzach 

6. Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego 

a. Reorganizacja Drużynowych Mistrzostw Polski seniorów (nowy kształt I ligi) 

b. Reorganizacja Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów 

c. Reorganizacja zasad rozgrywania Mistrzostw Polski Mężczyzn (OPEN) w 2020 r. 

d. Wprowadzenie nowych przepisów dot. zakazu używania telefonów komórkowych 

7. Sprawy Pionu Sportu Powszechnego 

a. Informacja o działalności pionu /P. Zaskalski/ 

8. Sprawy różne 

a. Sprawy klubowe KS Caissa Katowice 

b. Uchwała w sprawie obsługi szachów korespondencyjnych 

9. Zakończenie 



     

Przebieg Zebrania  

  

1. Powitanie.  

  

Zebranie o godzinie 10.15 otworzył Prezes Radosław Jedynak który powitał zebranych i zgodnie 

z Regulaminem Zarządu objął przewodniczenie obrad.  

  

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.  

  

Przewodniczący stwierdził, że na sali obecnych jest 7 członków Zarządu, po czym uznał zebranie 

za prawidłowo zwołane, ważne i zdolne do podejmowania uchwał.   

  

3. Zatwierdzenie porządku obrad.  

 

Radosław Jedynak zaproponował zmianę punktu 4 na „Sprawy formalne” i dodanie podpunktu 

a. Przyjęcie protokołu z zebrania z 07 września 2019 r.  Poinformował też że do rozpatrzenia w 

punkcie 8 „Sprawy Różne” wpłynęły dwa wnioski: o przyjęcie do grona członków PZSzach klubu 

MCK Skarżysko-kamienna (SK) oraz o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej p. Marcie Hanusek.  

 

Łukasz Turlej zaproponował dodanie podpunktu 5i o treści „Informacja o stanie prac przy 

systemie e-szach” oraz podpunktu 5j o treści „Ocena startu polskich reprezentacji w DME”. 

Radosław Jedynak poinformował, że nie wpłynęły jeszcze raporty od trenerów kadry, zatem 

ocena DME nie jest jeszcze możliwa.  

 

Łukasz Turlej poprosił aby w przyszłości agenda zebrania Zarządu była zgodnie z Regulaminem 

Zarządu przedstawiana przy zwoływaniu zebrania.  

 

Łukasz Turlej zaproponował dodanie do agendy punktu „Ocena Ekstraligi 2019”. Radosław 

Jedynak stwierdził że punkt ten nie został zgłoszony w odpowiednim terminie, a rozpatrywanie 

tego punktu przy usprawiedliwionej nieobecności Wiceprezesa ds Sportu Wyczynowego Artura 

Jakubca będzie przedwczesne.  

 

Radosław Jedynak zaproponował przyjęcie porządku obrad wraz ze zgłoszonymi poprawkami w 

punktach 4a, 4b, 5i oraz 8.  

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 5 głosów ZA. 2 przeciw.  

    

4. Sprawy formalne  

 

a. Przyjęcie protokołu z Zebrania Zarządu w dn. 7 września 2019 r. /W. Taboła/ 

 

W związku z zastrzeżeniami do treści protokołu wyrażonymi pisemnie przez Kamilę Kałużną 

Waldemar Taboła jako protokolant poprzedniego zebrania przedstawił swoje notatki z 

zebrania. W trakcie dyskusji głos zabierali Łukasz Turlej, Radosław Jedynak, Paweł 

Zaskalski, Agnieszka Brustman i Krzysztof Góra. Paweł Zaskalski powiedział, że cała sprawa 

związana z rozbieżnościami w ocenie „Wakacji z szachami” rzutuje negatywnie na wizerunek 

PZSzach.  

Łukasz Turlej wskazał na konieczność dokonania drobnych zmian redakcyjnych w jednym z 

punktów. 

Radosław Jedynak zauważył, że protokoły zebrań Zarządu powinny być przygotowywane i 

przedstawiane w ciągu 14 dni od zebrania i nakazał Sekretarzowi Generalnemu 

dopilnowanie tej sprawy w przyszłości.  

 

Radosław Jedynak zaproponował przyjęcie protokołu w wersji przedstawionej przez 

protokolanta z poprawkami. (załącznik Nr 1) 

 

Uchwała nr 72/11/2019 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r. 

w sprawie przyjęcia protokołu z zebrania Zarządu w dniu 7 września 2019 r.  

 



Zarząd PZSzach przyjął protokół z zebrania Zarządu w dniu 7 września 2019 r. 

 

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 6 głosów ZA, 1 wstrzymujący. 

 

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

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

elektronicznych: 

Nr Uchwały Data W sprawie 

71/10/2019 2019-10-20 nagród za zdobycie medalu na Drużynowych Mistrzostwach Europy 

70/10/2019 2019-10-18 przyjęcia klubów SRGU "Strategia" Kożuchów (LB) i KS "Górnik" 

Polkowice (DS) 

69/10/2019 2019-10-03 nadania Złotej Odznaki Honorowej PZSzach kol. Jackowi Oskulskiemu 

68/10/2019 2019-10-02 przyjęcia klubu LUKS Caissa Połczyn-Zdrój (ZP) 

67/09/2019 2019-09-22 przyjęcia regulaminu Mistrzostw Polski do lat 20 

 

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.  

W głosowaniu ws. przyjęcia informacji udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.  

 

5. Sprawy Pionu Zarządzania Związkiem 

 

a. Przyjęcie KOF na rok 2020 

Przewodniczący poinformował, że projekt zmian w KOF na rok 2020 a następnie proponowany 

tekst ujednolicony KOF 1/2020 zostały zamieszczone w elektronicznym systemie obiegu 

dokumentów Zarządu.  

Łukasz Turlej poprosił o wyjaśnienie dotyczące zmian w pkt. 6 KOF (Ekwiwalenty sędziowskie).  

W odpowiedzi Maciej Cybulski wyjaśnił że zasady oraz stawki ekwiwalentów nie były zmieniane 

od lat. W dyskusji na temat tego punktu udział wzięli Radosław Jedynak, Łukasz Turlej, 

Waldemar Taboła i Maciej Cybulski.  

Paweł Dudziński zaproponował podwyższenie minimalnych stawek szkoleniowych (punkt 8.1 KOF) 

o 10zł w każdej z 4 pozycji. 

Propozycje zmian w KOF w Tabeli 2 uzasadnił Waldemar Taboła. Łukasz Turlej zauważył, że w 

propozycji w tabeli 2 należy poprawić błąd techniczny w określeniu podziału z 60 (25/25) na 60  

(30/30) w dwóch pozycjach tabeli.  

W związku z rozbieżnością zdań członków zarządu co do niektórych punktów KOF Krzysztof Góra 

zaproponował głosowanie poszczególnych punktów spornych.  

1. Zmiana stawek w Tabeli 2 w pozycjach IMPJ BiS 

IMP Juniorów i Młodzików w szachach szybkich  zmiana na 60 (30 / 30) 



IMP Juniorów i Młodzików w szachach błyskawicznych  zmiana na 60 (30 / 30)  

Głosowało 7 członków Zarządu, 6 głosów ZA, 1 wstrzymujący. 

 

2. Zmiana stawek w Tabeli 2 w pozycji IMP 6-7-8 

IMP Dzieci do lat 6, 7 i 8   zmiana na 100 (50/50)   

Głosowało 7 członków Zarządu, 5 głosów ZA, 2 przeciw. 

3. Przyjęcie nowej treści punktu 6 (Ekwiwalenty sędziowskie) 

Głosowało 7 członków Zarządu, 6 głosów ZA, 1 wstrzymujący. 

Przewodniczący zaproponował przyjęcie przedstawionego projektu Komunikatu Organizacyjno-

Finansowego Nr 1/2020 wraz z przyjętymi poprawkami (załącznik nr 2).   

Uchwała nr 73/11/2019 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Komunikatu Organizacyjno-Finansowego Nr 1 na rok 2020.  

 

Zarząd PZSzach przyjął Komunikat Organizacyjno-Finansowy Nr 1 na rok 2020. 

 

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 5 głosów ZA, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. 

 

b. Przyjęcie zmian w Regulaminie Ewidencyjnym 

Przewodniczący zaproponował przyjęcie nowego Regulaminu Ewidencyjnego PZSzach (załącznik 

nr 3).   

Uchwała nr 74/11/2019 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Ewidencyjnego PZSzach. 

 

Zarząd PZSzach przyjął nowy Regulamin Ewidencyjny PZSzach. 

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA. 

 

c. Przyjęcie zmian w Regulaminie Licencyjnym 

Przewodniczący zaproponował przyjęcie nowego Regulaminu Licencyjnego PZSzach (załącznik nr 

4).  

W punkcie 7.3 proponowanego Regulaminu Zarząd jednomyślnie postanowił wprowadzić datę 30 

czerwca 2020. W dyskusji na temat proponowanego punktu 1 Regulaminu udział wzięli 

Radosław Jedynak, Robert Siekanka, Krzysztof Góra, Waldemar Taboła i Łukasz Turlej.  

Łukasz Turlej zapytał czy propozycja Regulaminu była konsultowana z Prezesami Wojewódzkich 

Związków Szachowych. Konsultacje potwierdzili obecni na sali prezesi WZSzachów Paweł 

Zaskalski oraz Waldemar Taboła. Maciej Cybulski poinformował, że Wielkopolski Związek 

Szachowy od dawna stosuje zasady zgodne z propozycją zawartą w nowym regulaminie.  

Uchwała nr 75/11/2019 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Licencyjnego PZSzach. 

 

Zarząd PZSzach przyjął nowy Regulamin Licencyjny PZSzach. 

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 5 głosów ZA, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. 



 

Andrzej Matusiak zaapelował o niezwłoczne poinformowanie WZSzachów o nowych obowiązkach 

wynikających z treści przyjętego Regulaminu.  

d. Zatwierdzenie kalendarza PZSzach na rok 2020 

Przewodniczący zaproponował przyjęcie Kalendarza Imprez PZSzach (załącznik nr 5) 

 

Krzysztof Góra poinformował, że najprawdopodobniejszy termin OOM to 27 marca – 05 kwietnia 

2020 i zaproponował dodanie tej informacji z adnotacją „do potwierdzenia”.  

 

Łukasz Turlej poinformował, że Olimpiada szachowa w roku 2020 została przeniesiona do 

Moskwy, i najprawdopodobniej odbędzie się w sierpniu 2020 ale w innych dniach niż wcześniej 

anonsowano.  

Powyższe poprawki przyjęto jednomyślnie. Radosław Jedynak zaproponował przyjęcie Kalendarza 

wraz z poprawkami.   

 

Uchwała nr 76/11/2019 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez PZSzach na rok 2020. 

 

Zarząd PZSzach przyjął Kalendarz Imprez PZSzach na rok 2020. 

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA 

 

 

e. Ocena sytuacji finansowej czasopisma MAT /P. Dudziński/ 

Do dyskusji zaproszony został redaktor naczelny MAT-a Tomasz Makowski  

Paweł Dudziński poinformował o sytuacji finansowej czasopisma MAT. Uznał, że plan 

oszczędnościowy (6 numerów rocznie zamiast 8, zmiana drukarni, zmiana sposobu dystrybucji 

prenumeraty) zaczyna przynosić efekty. Ocenił, że deficyt czasopisma będzie zarówno w 2019 

jak i w 2020 r. na poziomie 10-15 tys. zł. Mat nadal wydawany jest w sposób profesjonalny i 

spełnia swoje działania popularyzujące szachy. Jest też istotnym medium dla współpracy ze 

sponsorami PZSzach.   

Andrzej Matusiak i Łukasz Turlej poruszyli sprawę relacji z Ekstraligi zamieszczonej w jednym z 

numerów MAT-a. Tomasz Makowski przedstawił kolejność działań przy tym artykule i zaapelował 

o lepszą współpracę ze strony organizatorów imprez przy przygotowaniu kluczowych dla nich 

artykułów pod względem merytorycznym. 

Tomasz Makowski podsumował 10-lecie istnienia MAT-a. Przedstawił aktualnie obowiązujące 

zasady wyboru i zamieszczania materiałów w czasopiśmie oraz sposób ich korekty redakcyjnej. 

Poinformował, że udało mu się zaprosić do współpracy wielu zawodników i działaczy szachowych 

z Polski i z Europy. Dla uatrakcyjnienia formy zamieszczane są prace artystów plastyków 

związane z szachami oraz autorów ilustracji książek dla dzieci. Zamieszczane są także związane 

z szachami opowiadania (autorstwa m.in. Waldemara Łysiaka). Rozwija się współpraca z 

Wojskiem Polskim. W zakończonym w 2019 r konkursie „Bajkowy świat szachów” nadesłano 

ponad 2000 prac których część została wykorzystana w kolejnych numerach Mat-a oraz w innej 

działalności PZSzach (Kalendarze, losowanie numerów startowych na IMP/IMPK). W czasopiśmie 

pojawiają się też artykuły programowe członków Zarządu PSzach. Zamieszczane są też reklamy 

sponsorów PZSzach (Lotto, Mokate).  

Podnoszony problem że autorzy często kierują swoje materiały nie tylko do naszego czasopisma 

wynika stąd, że na rynku w Polsce funkcjonują aż trzy bardzo podobne czasopisma szachowe.  

Od listopada 2019 r. wzrósł VAT na czasopisma z 5% na 8% co spowodowało chwilowe 

zawirowanie w sprzedaży MAT-a w salonach EMPiK-u.   



Tomasz Makowski przedstawił poniższe propozycje usprawnienia wydawania czasopisma oraz 

pozyskiwania ciekawych artykułów. 

1. Przy organizacji imprez PZSzach motywować organizatorów do przesyłania relacji, w tym np. 

zdjęć oraz motywować zawodników do przesyłania swoich partii z komentarzem.  

2. Rozszerzyć współpracę MAT-a z programem „Edukacja przez Szachy w Szkole” która zdaniem 

TM jest zdecydowanie niewykorzystana.  

3. Na wiele działań nie pozwala nadzwyczaj skromny budżet dla autorów artykułów.  

4. Wpłynięcie na kadrę młodych szachistów aby przesyłali swoje artykuły oraz np. partie 

komentowane do publikacji. Krzysztof Góra zaproponował organizację warsztatów dla 

uzdolnionej młodzieży (w tym słuchaczy Akademii Szachowej), w których mogliby oni poznać 

zasady tworzenia artykułów prasowych.  

Paweł Dudziński przypomniał o konieczności wydawania MAT-a jak najbardziej regularnie. 

Radosław Jedynak podziękował Tomaszowi Makowskiemu i Pawłowi Dudzińskiemu za 

przedstawienie informacji.   

f. Przyjęcie planu zmiany identyfikacji wizualnej PZSzach i związanej z nią korekty 

budżetu na rok 2019 /M. Cybulski/ 

Maciej Cybulski przedstawił propozycję uporządkowania identyfikacji wizualnej (rebrandingu) 

PZSzach zgodnie ze współcześnie funkcjonującymi zasadami. W obecnej chwili znaki PZSzach 

wykorzystywanie są w co najmniej 80 miejscach w różnej formie bez spójnego systemu 

prezentacji graficznej. Maciej Cybulski poinformował, że trwają już wstępne prace nad zmianą 

koncepcji wizualnej, w tym logotypu związku oraz około 80 pochodnych realizacji graficznych. 

Do końca listopada będzie opracowana identyfikacja wizualna, do 20 grudnia gotowe mają być 

projekty graficzne a do końca roku najważniejsze realizacje. Operacja wdrażania rebrandingu we 

wszystkich mediach PZSzach zaplanowana jest od 1 stycznia 2020 r.  

Maciej Cybulski zawnioskował o przyznanie na ten cel dodatkowej kwoty 20.000 zł z budżetu 

roku 2019 z przewidywanej nadwyżki budżetowej po 3 kwartałach roku. Poinformował że 

działania w roku 2019 te obejmą większość kosztów całej operacji i w 2020 roku 

zapotrzebowania budżetowe na ten cel będą istotnie niższe.  

Łukasz Turlej zapytał o sposób wykorzystania budżetu Komisji Promocji z 2019 r. Anna 

Harazińska poinformowała że na dzień dzisiejszy wykorzystane zostało ok. 30% zaplanowanej 

kwoty.  

Uchwała nr 77/11/2019 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r. 

w sprawie przyjęcia rebrandingu znaków PZSzach oraz zmian w budżecie na rok 2019 

 

1. Zarząd PZSzach przyjął przedstawiony przez Komisję Promocji plan rebrandingu 

znaków PZSzach 

2. Zarząd zdecydował o zmianie budżetu na rok 2019 poprzez przyznanie Komisji 

Promocji kwoty 20.000 zł pochodzącej z nadwyżki budżetowej wykazanej po III 

kwartale 2019 roku na realizację działań związanych z rebrandingiem znaków PZSzach.  

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA 

 

g. Nowy Regulamin premiowania i nagradzania pracowników PZSzach /W. Taboła/ 



Propozycję regulaminu przedstawił Waldemar Taboła. Podkreślił, że po raz pierwszy od wielu lat 

Biuro osiągnęło stabilizację kadrową oraz wysoki poziom współpracy pomiędzy pracownikami 

dzięki czemu znacząco poprawił się poziom obsługi zadań zarówno bieżących jak i zleconych.   

Przedstawiona propozycja zakłada uelastycznienie premiowania i nagradzania pracowników co 

będzie zapobiegać z jednej strony odejściom pracowników, a z drugiej strony pozwoli na lepszą 

motywację i zaangażowanie także w działania wykraczające poza ustalony formalnie zakres 

obowiązków.  

Przy okazji dyskusji o pracy Biura Anna Harazińska przedstawiła informację o dwóch trwających 

rutynowych kontrolach Urzędu Skarbowego dotyczących rozliczeń podatkowych za pracowników 

oraz VAT. Jedna z tych kontroli dotyczy roku 2018 co zmusza dział powrotu do pracy w starym 

programie księgowym.  

Anna Harazińska zaapelowała o prawidłowe opisywanie dokumentów rozliczeniowych. Zbyt 

często mamy przypadki dokumentów nieopisanych których w związku z tym nie można 

prawidłowo zadekretować.  

Do propozycji wniesione zostały poprawki formalne. Po ich uwzględnieniu treść Regulaminu 

(załącznik 6) została poddana pod głosowanie.  

Uchwała nr 78/11/2019 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu premiowania i nagradzania pracowników PZSzach 

 

Zarząd PZSzach przyjął regulamin premiowania i nagradzania pracowników PZSzach. 

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA 

 

h. Kodeks Etyki PZSzach 

Radosław Jedynak poinformował że Komisja Etyki przygotowała i przesłała projekt Kodeksu Etyki 

PZSzach. W ożywionej dyskusji nad projektem udział wzięli wszyscy członkowie Zarządu. Łukasz 

Turlej wskazał na konieczność weryfikacji zgodności Regulaminu z innymi dokumentami 

PZSzach, w szczególności z Regulaminem Dyscyplinarnym. Prezes zaproponował, aby 

głosowanie w sprawie przyjęcia Kodeksu odłożyć do kolejnego Zebrania Zarządu. 

i. Informacja o stanie prac przy systemie E-szach 

Prezes poinformował o stanie prac, w tym przy pozyskaniu finansowania realizacji tego projektu. 

Na chwilę obecną otrzymaliśmy decyzję odmowną odnośnie finansowania ze środków UE. 

Złożyliśmy odwołanie od tej decyzji, trwa procedura jego rozpoznania.  

13.21 - 14.13 - przerwa obiadowa 

6. Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego 

a. Reorganizacja Drużynowych Mistrzostw Polski seniorów (nowy kształt I ligi) 

Radosław Jedynak przedstawił propozycję Pionu Sportu Wyczynowego dotyczącą zmiany 

systemu rozgrywek I ligi począwszy od 2021 r. na szwajcarski i powiększenie ilości 

występujących drużyn do 24. Szczegółowe propozycje powinny zostać przygotowane przez 

Pion Sportu Wyczynowego i przyjęte przed końcem 2019 roku.  

 

Uchwała nr 79/11/2019 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r. 

w sprawie reorganizacji rozgrywek DMP I liga 

 

Zarząd Polskiego Związku Szachowego podejmuje decyzję o zwiększeniu 

liczby drużyn uczestniczących w Drużynowych Mistrzostwach Polski I liga, 

począwszy od roku 2021. Zarząd zobowiązuje Wiceprezesa ds. sportu wyczynowego 



do opracowania projektu regulaminu rozgrywek, przygotowania innych 

dokumentów wynikających z powyższej zmiany oraz przedstawienia propozycji do 

końca roku 2019. 

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA 

 

 

b. Reorganizacja Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów 

 

Radosław Jedynak przedstawił propozycję Pionu Sportu Wyczynowego dotyczącą reorganizacji 

systemu rozgrywek Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów. Reforma obejmować ma 

rozgrywanie dwóch turniejów do których zawodnicy zostaną przydzieleni wg miejsca 

zarejestrowania ich klubów zgodnie z podziałem terytorialnym kraju. Szczegółowe propozycje 

powinny zostać przygotowane przez Pion Sportu Wyczynowego oraz Komisję Młodzieżową.  

 

Uchwała nr 80/11/2019 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r. 

w sprawie reorganizacji Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów 

 

W związku ze stale rosnącą liczbą uczestników Półfinałów Mistrzostw Polski 

Juniorów oraz wynikającymi stąd trudnościami natury organizacyjnej, Zarząd 

Polskiego Związku Szachowego podejmuje decyzję o reorganizacji tych rozgrywek 

począwszy od roku 2021. W nowym kształcie rozgrywki zostaną podzielone na dwa 

odrębne turnieje według klucza uwzględniającego zarówno poziom sportowy, jak i 

liczbę zawodników w poszczególnych województwach. Zarząd zobowiązuje 

Wiceprezesa ds. sportu wyczynowego, we współdziałaniu z Komisją Młodzieżową, 

do opracowania projektu regulaminu rozgrywek, przygotowania innych 

dokumentów wynikających z powyższej zmiany oraz przedstawienia propozycji do 

końca roku 2019. 

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA 
 

c. Reorganizacja zasad rozgrywania Mistrzostw Polski Mężczyzn (OPEN) w 2020 r. 

Radosław Jedynak przedstawił propozycję zmiany sytemu rozgrywania IMP OPEN począwszy 

od roku 2020. Zaproponował system pucharowy z udziałem 16 zawodników wzorowany na 

turniejach Grand Prix FIDE w układzie dwudniowych meczów z dogrywkami w szachach 

szybkich, błyskawicznych oraz armagedonem.  

 

Uchwała nr 81/11/2019 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r. 

w sprawie reorganizacji rozgrywek IMP (Open) 

 

Zarząd Polskiego Związku Szachowego podejmuje decyzję o reorganizacji 

Indywidualnych Mistrzostw Polski począwszy od roku 2020 oraz przejściu na 

system pucharowy. Zarząd zobowiązuje Wiceprezesa ds. sportu wyczynowego do 

opracowania projektu regulaminu rozgrywek, przygotowania innych dokumentów 

wynikających z powyższej zmiany oraz przedstawienia propozycji do końca roku 

2019. 

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA. 

 

d. Wprowadzenie nowych przepisów dot. zakazu używania telefonów komórkowych 

 

Radosław Jedynak zaproponował przyjęcie przepisów odnośnie bezwzględnego zakazu 

używania telefonów komórkowych w imprezach najwyższej rangi (IMP, IMPK, Ekstraliga)   

 

Paweł Dudziński zaproponował uzupełnienie brzmienie dwóch punktów przepisów jak poniżej: 



- W przepisach szczegółowych pkt. 1 dodać zdanie drugie o treści: „Ukarany zawodnik ma 

prawo odwołania do Zarządu Polskiego Związku Szachowego, a ten - uwzględniając 

nadzwyczajne okoliczności - może złagodzić karę”. 

 

- W przepisach szczegółowych pkt. 3 dodać zdanie drugie o treści: „Telefon można przed 

rundą zostawić u sędziego bez poniesienia jakichkolwiek konsekwencji”. 

 

W ożywionej dyskusji udział wzięli Łukasz Turlej, Maciej Cybulski, Agnieszka Brustman, 

Radosław Jedynak, Waldemar Taboła i Paweł Dudziński. Zgłoszone uwagi zostały przyjęte.  

 

Uchwała nr 82/11/2019 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r. 

w sprawie bezwzględnego zakazu posiadania telefonów komórkowych  

podczas najważniejszych turniejów rangi mistrzowskiej. 

 

 

 Polski Związek Szachowy wprowadza zasadę „zero tolerancji” dla posiadania 

przy sobie telefonu komórkowego lub innych narzędzi mogących posłużyć do 

podpowiedzi w trakcie partii lub komunikacji z osobą trzecią w czasie trwania rundy 

na najważniejszych turniejach w kraju. Pod przepisy podlegają Indywidualne 

Mistrzostwa Polski i Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach oraz 

Ekstraliga Seniorów. Przepisy obowiązują tylko w szachach klasycznych. 

 

Ustala się następujące przepisy szczegółowe: 

 
1) Zawodnik, który będzie w posiadaniu telefonu komórkowego po upływie 60 minut od 

rozpoczęcia rundy zostaje automatycznie uznany winnym dopingu elektronicznego i podlega 

karze bezwzględnego zawieszenia w rozgrywkach na okres nie mniejszy niż 2 lata, aż do 

dożywotniego zawieszenia. Ukarany zawodnik ma prawo odwołania do Zarządu Polskiego 

Związku Szachowego, a ten - uwzględniając nadzwyczajne okoliczności - może złagodzić 

karę. 

2) Zawodnik, który będzie w posiadaniu telefonu komórkowego do 60 minut od momentu 

rozpoczęcia rundy przegrywa partię, a decyzję odnośnie jego dalszej dyskwalifikacji 

podejmuje sędzia zawodów; 

3) Zawodnik, który omyłkowo wniesie na salę telefon komórkowy jest zobowiązany do 

natychmiastowego poinformowania o tym sędziego zawodów, który podejmie decyzję 

adekwatną do sytuacji. Telefon można przed rundą zostawić u sędziego bez poniesienia 

jakichkolwiek konsekwencji. 

 

Prawa i obowiązki sędziego: 

 

1) Sędziowie w/w imprez są zobowiązani do uważnego przyglądania się zawodnikom i do 

przeprowadzania kontroli i inspekcji pod względem posiadania niedozwolonych urządzeń 

elektronicznych; 

2) Sędzia ma obowiązek poinformować uczestników w/w imprez na odprawie technicznej i przed 

1 rundą o wprowadzeniu przez PZSzach zasady „zero tolerancji” w kwestii posiadania 

urządzeń elektronicznych. 

3) Sędzia ma obowiązek stosować powyższe przepisy PZSzach. Niestosowanie się do nich będzie 

oznaczać brak powołań na imprezy związku. 

 

Przepisy wchodzą w życie na terenie Polski z dniem 1 stycznia 2020 roku. 
 

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 5 głosów ZA, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. 

 

Łukasz Turlej oświadczył że jego zdaniem projekt przed przyjęciem powinien być skierowany 

do zaopiniowania do Kolegium Sędziów oraz do analizy prawnej.  

 

7. Sprawy Pionu Sportu Powszechnego 

a. Informacja o działalności pionu /P. Zaskalski/ 

Paweł Zaskalski poinformował, że nie widzi zagrożeń przy ich realizacji projektów Pionu.  



Od poprzedniego zebrania odbyły się z dużym sukcesem „V Mistrzostwa Polski Administracji 

Publicznej” oraz „II Branżowe Mistrzostwa Polski”, trwa realizacja projektu „Klub szachowy w 

szkole” oraz przygotowania organizacyjne do Memoriału Dawida Przepiórki.  

 

Największe zadanie Pionu to projekt „Edukacja przez szachy w szkole”. Do programu 

zgłosiło się ponad 130 szkół, które są sukcesywnie wyposażane w sprzęt szachowy i 

rozpoczęły zajęcia zgodnie z projektem. Paweł Zaskalski poinformował, że od 2020 r. 

zamierza wprowadzić bardziej elastyczne zasady wyposażania szkół w sprzęt szachowy z 

dotacji MSiT, dostosowując m.in. stopień wyposażenia do ilości uczniów. Przewiduje też 

rozszerzenie działalności o organizację szkolenia w przedszkolach oraz szkolenie nauczycieli 

przedszkolnych. W dyskusji udział wzięli Paweł Zaskalski, Krzysztof Góra i Andrzej Matusiak 

którzy omówili szereg szczegółowych aspektów projektu,  

Paweł Zaskalski poinformował, że związana z projektem sprzedaż podręczników szkolnych w 

roku 2019 jest wyższa niż w latach ubiegłych. 

 

8. Sprawy różne 

a. Sprawy klubowe:  

Uchwała nr 83/11/2019 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r. 

w sprawie przyjęcia klubów KS Caissa Katowice (SL) i MCK Skarżysko-Kamienna (SK) 

 

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Kluby KS Caissa Katowice (SL) i MCK Skarżysko-

Kamienna (SK) do grona członków zwyczajnych PZSzach. 

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA 

 

b. Uchwała w sprawie obsługi szachów korespondencyjnych 

 

Sprawę przedstawił Waldemar Taboła który poinformował że Komisja Szachów 

Korespondencyjnych zawnioskowała aby obsługę tego rodzaju współzawodnictwa prowadził 

Świętokrzyski Związek Szachowy.  

 

Uchwała nr 84/11/2019 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r. 

w sprawie obsługi organizacyjno-finansowej Komisji Szachów Korespondencyjnych.  

 

Zarząd PZSzach upoważnia Świętokrzyski Związek Szachowy 

do obsługi organizacyjno-finansowej Komisji Szachów Korespondencyjnych.  

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA 

 

c. Nadanie Srebrna Odznaki Honorowej  

Uchwała nr 85/11/2019 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r. 

w sprawie nadania Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach p. Marii Hanusek   

 

Zarząd PZSzach postanowił nadać Srebrną Odznakę Honorową PZSzach p. Marcie Hanusek. 

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA 

 

9. Zakończenie.  

 

Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i udział w Zebraniu i o godzinie 15.49  

zakończył zebranie.  

 

 

Protokolant – Paweł Bekanowski 

    

 



  Radosław Jedynak    

  (-)   

  Prezes PZSzach   

 

 

Załączniki do protokołu 

 

1. Protokół z zebrania Zarządu z dn. 7 września 2019 r.  

2. Komunikat Organizacyjno-Finansowy Nr 1/2020 

3. Regulamin Ewidencyjny PZSzach 

4. Regulamin Licencyjny PZSzach 

5. Kalendarz Imprez PZSzach na rok 2020 

6. Regulamin premiowania i nagradzania pracowników PZSzach  

 


