Protokół
z zebrania Zarządu Polskiego Związku Szachowego
w siedzibie Związku w Warszawie, ul. Marszałkowska 84/92
08 lutego 2020 r. (sobota) godz. 11.03 – 17.38
Obecni na zebraniu:
Zarząd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Radosław Jedynak - Prezes (od 11.25)
Maciej Cybulski – Wiceprezes
Artur Jakubiec – Wiceprezes
Paweł Zaskalski – Wiceprezes
Aleksander Sokólski - Skarbnik
Kamila Kałużna – Członek Zarządu
Robert Siekanka – Członek Zarządu (od 11.13 do 17.28)
Łukasz Turlej - Członek Zarządu
Paweł Dudziński - Członek Zarządu (od 11.15 do 16.05)
Krzysztof Góra – Członek Zarządu (od 12.30)
Komisja Rewizyjna:

11. Andrzej Matusiak – Przewodniczący Komisji
12. Agnieszka Brustman – Wiceprzewodnicząca Komisji
Inni uczestnicy:
13. Anna Harazińska – Główna Księgowa (punkt 5a)
14. Paweł Bekanowski – protokolant
Agenda zebrania
Udostępniona w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Zarządu 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)
b)
c)
d)
e)

6.

Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego
a)
b)
c)
d)

7.

Reorganizacja Drużynowych Mistrzostw Polski seniorów (nowy kształt I i II ligi) /A. Jakubiec/
Reorganizacja Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów /A. Jakubiec/
Przyjęcie decyzji ujednolicającej punktację pomocniczą w rozgrywkach PZSzach /M. Cybulski/
Omówienie Ekstraligi 2019 /Ł. Turlej/

Sprawy Międzynarodowe
a)

8.

Budżet PZSzach /W. Taboła/
Przygotowania do MP w Szachach – Warszawa, Ostrów Wielkopolski /R. Jedynak, M. Cybulski/
Kodeks Etyki PZSzach – informacja Prezesa
Rebranding PZSzach /M. Cybulski/
E-szach: Informacja o projekcie /A. Sokolski/

Relacja PZSzach z FIDE i ECU /Ł. Turlej/

Zakończenie

Przebieg Zebrania
1. Powitanie.
Zebranie o godzinie 11.03 otworzył Wiceprezes Paweł Zaskalski, który wobec nieobecności Prezesa
zgodnie z Regulaminem Zarządu objął przewodniczenie obradom.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
Przewodniczący stwierdził, że na sali obecnych jest 6 członków Zarządu, po czym uznał zebranie
za prawidłowo zwołane, ważne i zdolne do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący zapytał czy są wnioski o zmianę proponowanego porządku obrad. Wniosków nie
zgłoszono.
W głosowaniu za przyjęciem porządku dziennego udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6
głosów ZA. Porządek dzienny został przyjęty.
Łukasz Turlej poprosił aby w przyszłości zgodnie z Regulaminem Zarządu do informacji o zwołaniu
zebrania dołączany był projekt proponowanej agendy.
4. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną /W. Taboła/
Informację o podjętych uchwałach, wobec nieobecności Sekretarza Generalnego przedstawił
Paweł Zaskalski.
Nr Uchwały
12/01/2020
11/01/2020
10/01/2020

Data
2020-01-28
2020-01-28
2020-01-28

9/01/2020
8/01/2020
7/01/2020

2020-01-28
2020-01-28
2020-01-27

6/01/2020
5/01/2020
4/01/2020
3/01/2020
2/01/2020
1/01/2020
91/12/2019
90/12/2019
89/12/2019
88/12/2019
87/12/2019
86/12/2019

2020-01-22
2020-01-22
2020-01-16
2020-01-15
2020-01-12
2020-01-02
2019-12-31
2019-12-31
2019-12-31
2019-12-31
2019-12-16
2019-12-06

W sprawie
powołania Kadry Nadziei Olimpijskich Kobiet na okres 01.01-30.06.2020 r.
powołania Kadry Narodowej Juniorów na okres 01.01-31.12.2020 r.
powołania Kadry Narodowej Niewidomych i Słabowidzących na okres 01.0131.12.2020 r.
powołania Kadry Narodowej Kobiet na okres 01.01-30.06.2020 r.
powołania Kadry Narodowej Mężczyzn na okres 01.01-30.06.2020 r.
przyjęcia Regulaminu Indywidualnych Mistrzostw Polski
przyjęcia klubów UKS Goruszka Jaworze (SL), KS ROYAL Chess Bydgoszcz (KP),
UKS LIDER Zamość (LU)
przyjęcia protokołu z Zebrania Zarządu PZSzach w dn. 10 listopada 2019
przyjęcia klubów UKS Uran Łukowica (MP) i KS Hetman Łódź (LD)
zmiany w Regulaminie Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych do 12 i 14 lat
powołania trenera Kadry Narodowej Kobiet
zmiany w Regulaminie Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet
przyjęcia Regulaminu Młodzieżowej Akademii Szachowej
nadania Złotej Odznaki Honorowej PZSzach kol. Robertowi Krasiewiczowi
nadania Złotej Odznaki Honorowej PZSzach kol. Sylwestrowi Bednarkowi
przyjęcia Regulaminu Indywidualnych Mistrzostw Polski
powierzenia organizacji Extraligi i I Ligi Juniorów 2020 klubowi MKSz Rybnik
przyjęcia klubów OMEGA w Rzuchowej (MP) i KSz "Zugzwang" Warszawa (MA)

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.
5. Sprawy Pionu Zarządzania Związkiem
a.

Budżet PZSzach /W. Taboła/
W zastępstwie Sekretarza Generalnego projekt budżetu przedstawiła Anna Harazińska.
Poinformowała, że w strukturze przychodów oraz kosztów nie zaszły zmiany w stosunku do roku
poprzedniego. Są niewielkie zmiany w wysokości konkretnych pozycji wynikające w głównej mierze
z pozyskanych do dnia zebrania informacji o przyznanych dotacjach. Wiele konkursów dotacyjnych
nie zostało jeszcze rozstrzygniętych.
Łukasz Turlej poinformował, że projekt budżetu został przedstawiony członkom Zarządu
bardzo późno (otrzymał go 7 lutego późnym wieczorem), i oświadczył, że widzi ogromne trudności
przy debatowaniu ze względu na brak czasu na zapoznanie się z tym dokumentem.
Łukasz Turlej zapowiedział złożenie wniosku formalnego w sprawie terminu i sposobu
przedstawiania dokumentów członkom Zarządu.

Łukasz Turlej zapytał o zaplanowane koszty udziału delegatów w Kongresach FIDE w roku
2020, w tym czy plan finansowy obejmuje udział przedstawiciela Federacji w obu Kongresach.
Prezes poinformował, że ta sprawa wymaga szerszego omówienia i zaproponował przeniesienie
dyskusji do punktu „Sprawy Międzynarodowe”.
Kamila Kałużna zapytała o szczegółową listę wynagrodzeń etatowych i oraz wynagrodzeń
stałych współpracowników w 2019 roku. Anna Harazińska odpowiedziała, że może takie zestawienie
przedstawić w przyszłym tygodniu. Kamila Kałużna poprosiła o przekazanie szczegółowego planu
dot. punktów 6.1, 6.2, 6.3 oraz 1.5 budżetu. Padło pytanie o zarobki członka zarządu Pawła
Zaskalskiego. Radosław Jedynak odpowiedział, że są one uzasadnione, gdyż Paweł Zaskalski
zarabia mniej niż Krzysztof Góra, Michał Nowotnik i Beata Piotrowska zatrudnieni wcześniej razem
wzięci, a bardzo dobrze wykonuje swoją pracę. Zasadność tego zatrudnienia potwierdził
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Matusiak.
Kamila Kałużna zapytała o punkt 1.14 przychodów projektowych (Branżowe Mistrzostwa
Polski) zwracając uwagę, że zgodnie z KOF opłaty za prawo organizacji Branżowych Mistrzostw
Polski nie powinny generować kosztów w tej samej wysokości. Przedstawiciele Biura wyjaśnili, że
wzmiankowane opłaty ujęte są zbiorczo w punkcie 1.5 (przychody z KOF), zaś przychód w pozycji
projekty 1.14 obejmuje wpisowe na planowany projekt III Branżowe Mistrzostwa Polski.
Łukasz Turlej zapytał o bardziej szczegółowy opis punktu 1.14 budżetu (Zmiany
przynależności klubowej itp.). Paweł Zaskalski zapowiedział, że skieruje pytanie do Sekretarza
Generalnego odpowiedzialnego za ten punkt budżetu.
Radosław Jedynak poinformował o uzyskaniu w dniu wczorajszym potwierdzenia wsparcia IMP
ze strony jednego ze sponsorów i zaproponował dopisanie tej pozycji do wpływów projektowych.
Paweł Dudziński i Paweł Zaskalski zaproponowali poprawkę w pozycji 1.10 polegającą na
szacunkowym określeniu wpływów oraz kosztów w tej samej wysokości. Propozycja została
przyjęta.
Paweł Dudziński zaproponował wprowadzenie zasady wynagradzania lub zwrotu kosztów w
formie diet wszystkim członkom Zarządu za udział w pracach Zarządu. W dyskusji nad tą propozycją
udział wzięli Andrzej Matusiak, Radosław Jedynak, Agnieszka Brustman i Anna Harazińska.
Łukasz Turlej zgłosił wniosek formalny o przeniesienie głosowanie ws. przyjęcia budżetu na
tryb elektroniczny w ciągu kilku następnych dni z uwagi na fakt że projekt budżetu przedstawiony
został dopiero w dniu poprzedzającym zebranie o godz. 20.38.
Przed przegłosowaniem wniosku Przewodniczący zarządził półgodzinną przerwę obiadową.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący zarządził głosowanie wniosku zgłoszonego przez
Łukasza Turleja.
W głosowaniu udział wzięło 10 członków Zarządu, 3 głosy ZA, 5 przeciw, 2 wstrzymujące.
Wniosek nie został przyjęty.
Po krótkiej dyskusji z udziałem wszystkich obecnych Radosław Jedynak zgłosił wniosek
formalny o powtórne głosowanie ws przeniesienia głosowania w/s przyjęcia budżetu na tryb
elektroniczny
W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, 6 głosów ZA, 3 przeciw. Wniosek został
przyjęty.
b.

Przygotowania do MP w Szachach – Warszawa, Ostrów Wielkopolski /R. Jedynak, M.
Cybulski/
Radosław Jedynak poinformował, że Indywidualne Mistrzostwa Polski odbędą się w dn. 2028 kwietnia w Warszawie a przygotowania są daleko zaawansowane. Inauguracja przewidywana
jest w Sali Giełdy Papierów Wartościowych, zaś możliwa jest dekoracja medalistów w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Prezes nie widzi zagrożeń finansowych, natomiast trwają intensywne
działania nad pozyskaniem odpowiedniej sali do przeprowadzenia rozgrywek.
Maciej Cybulski poinformował, że przygotowania do Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet
w Ostrowie przebiegają prawidłowo i nie widzi zagrożenia dla prawidłowej realizacji turnieju.
Zawody odbędą się w dniach 8-17 maja 2020 w salach Centrum Aktywności Lokalnej oraz Forum
Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim. Dyrektorem Turnieju będzie Szymon Pieczewski, prezes
WPZSzach.
Środki na fundusz nagród są zagwarantowane w projekcie budżetu na 2020 r. Pula nagród w
IMP oraz w IMPK jest taka sama.

c.

Kodeks Etyki PZSzach – informacja Prezesa
Radosław Jedynak poinformował, że osobiście nadzoruje prace nad przygotowaniem
dokumentu i podziękował Komisji Etyki za ogromny wkład pracy w przygotowanie projektu.

Stwierdził, że do finalnego ustalenia pozostaje tylko treść pkt. 8 proponowanego dokumentu oraz
że przewiduje przedłożenie Kodeksu do przyjęcia przez najbliższe WZD.
Łukasz Turlej zaproponował aby w razie braku finalnego porozumienia z Komisją Zarząd
przedstawił na WZD obie rekomendacje.
d.

Rebranding PZSzach – stan przygotowań /M. Cybulski/
Maciej Cybulski przedstawił stan prac nad projektem. Przedstawił krótkie uzasadnienie dla
wprowadzenia zmian (wymuszanych między innymi przez postęp techniczny) oraz szereg wersji
proponowanego nowego znaku PZSzach. Propozycje zostały przygotowane z zachowaniem
zasadniczych historycznych elementów wizualizacyjnych jak tarcza, figura szachowa i szachownica
w podstawowej kolorystyce biało-czerwonej.
Maciej Cybulski przedstawił też projekty różnych zastosowań logo jak wizytówki,
identyfikatory, nadruki reklamowe, promocyjne itp. Związku które docelowo będą zamieszczone w
księdze wzorcowej.
W ożywionej dyskusji udział wzięli wszyscy obecni.
Zarząd podziękował za wykonaną pracę i zdecydował o rekomendacji do dalszych prac
jednego z projektów.
W głosowaniu w sprawie rekomendacji dla wybranego projektu udział wzięło 8 członków
Zarządu, 7 głosów ZA, 1 wstrzymujący. Rekomendacja została udzielona.
Zebrani zgodzili się, że ostateczna decyzja o przyjęciu nowego wzoru powinna zostać podjęta
przez WZD.

e.

E-Szach informacja o projekcie /A. Sokólski/
Aleksander Sokólski poinformował, nie otrzymaliśmy dofinansowania projektu ze środków
Ministerstwa Cyfryzacji, a wszystkie drogi odwoławcze od negatywnej decyzji zostały wyczerpane.
W związku z tym projekt zostaje zawieszony. W dyskusji udział wzięli Maciej Cybulski, Łukasz Turlej,
Radosław Jedynak, Kamila Kałużna i AS. Zebrani zgodzili się, że obecnie użytkowane systemy
informatyczne wymagają unowocześnienia i jest to jedno z najważniejszych zadań Zarządu w
obecnej kadencji.

6. Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego
a.

Reorganizacja Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorów (nowy kształt I i II ligi) /A.
Jakubiec/
Wiceprezes Artur Jakubiec przedstawił projekty regulaminów I i II Ligi seniorów. Od sezonu
2021 r. I liga rozgrywana będzie systemem szwajcarskim z udziałem 24 drużyn, zaś liczebność II
ligi również ulegnie zmianie. Przejściowy system awansów i spadków z lig dotyczyć będzie już
drużyn uczestniczących w rozgrywkach w roku 2020. Reorganizacja obejmuje też zasady awansu
do II ligi z lig wojewódzkich oraz korektę wymagań rankingowych dla drużyn.
Uchwała nr 13/02/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 8 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminów Drużynowych Mistrzostw Polski I Liga i II Liga
Zarząd PZSzach postanowił przyjąć:
Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski I Liga
(zał. nr 1 do protokołu)
oraz
Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski II Liga
(zał. nr 2 do protokołu)
W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 9 głosów ZA.

b.

Reorganizacja Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów /A. Jakubiec/
Wiceprezes Artur Jakubiec przedstawił propozycję nowego Regulaminu Półfinałów Mistrzostw
Polski Juniorów. Reforma związana jest z rosnącym zainteresowaniem udziałem w tych rozgrywkach
i koniecznością rozgrywania półfinałów począwszy od 2021 roku w postaci dwóch osobnych imprez:
w blokach do lat 9 i 11 oraz do lat 13, 15 i 17.

Uchwała nr 14/02/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 8 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów
Zarząd PZSzach postanowił zmienić Regulamin Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów
poprzez dodatnie nowego punktu 2.2 o treści:
2.2 Począwszy od roku 2021 zawody zostaną rozegrane w dwóch odrębnych
blokach:
blok 1 - grupy do lat 9-11;
blok 2 - grupy do lat 13-15-17;
W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 8 głosów ZA, 1 wstrzymujący
c.

Przyjęcie decyzji ujednolicającej punktację pomocniczą w rozgrywkach PZSzach /M.
Cybulski/
Wiceprezes Maciej Cybulski przedstawił propozycję stosowania jednolitych zasad punktacji
pomocniczych w rozgrywkach turniejowych. Łukasz Turlej poprosił o przedstawienie opinii Kolegium
Sędziów w tej sprawie.
Uchwała nr 15/02/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 8 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu stosowania punktacji pomocniczych
1. Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Regulamin stosowania punktacji pomocniczych.
(zał. nr 3 do protokołu)
2. Zarząd upoważnia Sekretarza Generalnego PZSzach do dokonania korekty treści
obowiązujących regulaminów zamieszczonych w repozytorium Regulaminów na rok
bieżący w punktach dot. zasad stosowania punktacji pomocniczych.
W głosowaniu udział wzięło 9 członków zarządu, 6 głosów ZA. 3 przeciw

d.

Omówienie Ekstraligi 2019 /Ł. Turlej/
Maciej Cybulski, jako sędzia główny ekstraligi w r. 2019, poinformował, że organizację
imprezy ocenia wysoko, zaś incydenty sędziowskie były drobne, zostały opisane w sprawozdaniu i
nie rzutowały na przebieg Imprezy.
Łukasz Turlej poprosił, aby w latach kolejnych Związek większą uwagę poświęcał współpracy
ze sponsorami ekstraligi w zakresie promocji imprezy.

7. Sprawy Międzynarodowe
a. Relacja PZSzach z FIDE i ECU /Ł. Turlej/
Łukasz Turlej zapytał o udział polskiego delegata w planowanym Nadzwyczajnym Kongresie
FIDE. W odpowiedzi Prezes stwierdził, że federacja Polska z udziału w Kongresie nic nie ma, w
czasie kongresu nie będzie obrad żadnej komisji a z racji dużych kosztów wyjazd istotnie obciąża
budżet Związku. Łukasz Turlej przedstawił tezę przeciwną, stwierdził, że udział delegatów w
kongresach służy polskim interesom przede wszystkim ze względu na okazje do wielu nieoficjalnych
i nieformalnych spotkań.
Radosław Jedynak stwierdził, że wyjazdy licznych delegacji na Kongresy FIDE w latach
ubiegłych nie przyniosły Polskiej Federacji znaczących profitów i uznał dalszą taką działalność za
ekonomicznie nieuzasadnioną. Prezes stwierdził, że na luksusowe wycieczki działaczy do ciepłych
krajów wydano setki tysięcy złotych, a w Polsce od 30 lat nie odbył się żaden prestiżowy turniej
FIDE. Radosław Jedynak poinformował zebranych, że związek prowadzi racjonalną politykę
finansową i nie zamierza tego zmieniać. Dodatkowo Prezes PZSzach zwrócił uwagę na możliwe
zagrożenie rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa w Chinach, która zaczęła przenosić się
na inne kraje.

Łukasz Turlej przedstawił również informację, że są możliwości uzyskania współfinansowania
różnych projektów PZSzach ze środków FIDE. Zachęcił kierunkowych Wiceprezesów do
aktywniejszego działania w tym kierunku. Paweł Zaskalski stwierdził, że wprawdzie mamy
zapewnione finansowanie projektów na rok 2020 to każde środki mają znaczenie i zaproponował
zorganizowanie spotkania roboczego. Łukasz Turlej stwierdził, chętnie będzie wspierać starania
Związku poprzez poparcie złożonych wniosków dotacyjnych.
Łukasz Turlej poinformował, że otrzymał informację o rezygnacji Tomasza Delegi z funkcji
delegata do FIDE i ECU. Zapytał czy trwają działania w sprawie powołania innej osoby do tych
funkcji. Prezes poinformował, że rezygnacja Tomasza Delegi nastąpiła po upływie terminu
zgłoszenia udziału przedstawiciela w najbliższym Kongresie więc nie było możliwości wysłania innej
osoby. W przyszłości, w zgodzie ze Statutem PZSzach, Związek reprezentować będzie Prezes
osobiście lub wskazana przez niego osoba.
Kamila Kałużna poinformowała, że Małopolski Związek Szachowy zamierza złożyć wniosek do
FIDE o organizację Szkolnych Mistrzostw Świata w roku 2022 i oczekuje szerokiego wsparcia ze
strony PZSzach Federacji w tej sprawie. Łukasz Turlej poparł ten postulat, tłumacząc że jest to
bardzo korzystne dla polskich szachów i Polski Związek Szachowy powinien na zarządzie podjąć
uchwałę o poparciu dla uzyskania w FIDE tej imprezy.
Radosław Jedynak i Paweł Zaskalski również poparli tę inicjatywę, ale stwierdzili że jest
zdecydowanie za wcześnie na podejmowanie oficjalnych kroków i należy zaczekać do oficjalnego
ogłoszenia bidu przez FIDE.
W dyskusji o dotychczasowym przebiegu oraz propozycjach działań w przyszłości na arenie
międzynarodowej udział wzięli Radosław Jedynak, Łukasz Turlej, Paweł Zaskalski, Aleksander
Sokólski, Kamila Kałużna i Andrzej Matusiak.
W podsumowaniu Andrzej Matusiak stwierdził, że z jego wieloletniego doświadczenia wynika,
że delegaci polscy powinni być stale i aktywnie obecni na arenie międzynarodowej gdyż nawiązane
kontakty i relacje, także osobiste, procentują przy organizacji imprez w kolejnych latach. Lukasz
Turlej zadeklarował swoją pełną gotowość do pomocy w działaniach w Związku w FIDE.
8. Zakończenie.
Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i udział w Zebraniu i o godzinie 17.38
zakończył zebranie.
Protokolant – Paweł Bekanowski
Paweł Zaskalski
(-)
Wiceprezes PZSzach
Załączniki do protokołu:
Załącznik Nr 1 – Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski I Liga
Załącznik Nr 2 – Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski II Liga
Załącznik Nr 3 – Regulamin stosowania punktacji pomocniczych

