
Protokół 

z zebrania Zarządu Polskiego Związku Szachowego 

przeprowadzonego w formie zdalnej (on-line) 

2 sierpnia 2020 (niedziela), w godz. 17.00-20.00 

Odpowiedzialny za stronę techniczną – Aleksander Sokólski 

W zebraniu wzięli udział: 

Zarząd 

1. Radosław Jedynak – prezes Zarządu 

2. Maciej Cybulski – wiceprezes Zarządu 

3. Artur Jakubiec – wiceprezes Zarządu 

4. Paweł Zaskalski – wiceprezes Zarządu 

5. Aleksander Sokólski – skarbnik 

6. Kamila Kałużna – członek Zarządu 

7. Łukasz Turlej – członek Zarządu 

8. Krzysztof Góra – członek Zarządu 

9. Anna Mrozińska – członek Zarządu 

Komisja Rewizyjna 

10. Andrzej Matusiak – przewodniczący Komisji 

11. Tomasz Kamieniecki – członek Komisji 

Inni uczestnicy 

12. Anna Harazińska – główna księgowa 

Agenda zebrania 

(udostępniona w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Zarządu PZSzach) 

1. Powitanie 

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia 

3. Zatwierdzenie porządku obrad 

4. Sprawy pionu zarządzania Związkiem 

5. Sprawy pionu marketingu 

6. Sprawy pionu sportu powszechnego 

7. Sprawy pionu sportu wyczynowego 

8. Zakończenie  



Przebieg zebrania 

1. Powitanie 

Prezes Zarządu PZSzach Radosław Jedynak otworzył zebranie o godzinie 15.30. Powitał 

obecnych oraz, jako Przewodniczący, przedstawił porządek zebrania. 

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia 

Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 9 członków Zarządu, po czym uznał 

zebranie za prawidłowo zwołane i ważne. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad 

Przewodniczący zapytał, czy zostaną zgłoszone wnioski o zmianę proponowanego 

porządku obrad. Wniosków nie zgłoszono. Porządek dzienny zebrania został przyjęty. 

4. Sprawy pionu zarządzania Związkiem 

Przewodniczący podziękował głównej księgowej PZSzach pani Annie Harazińskiej za 

obecność na zebraniu i poprosił ją o komunikat w kwestii podpisywania sprawozdania 

finansowego Polskiego Związku Szachowego oraz zaprezentowanie sytuacji z tym 

związanej. 

Główna księgowa PZSzach Pani Anna Harazińska podziękowała za zaproszenie i za 

możliwość wyjaśnienia wielu wątpliwości i niedopowiedzeń związanych z tym tematem. 

Stwierdziła, że sprawozdanie finansowe zostało przygotowane na podstawie bilansu, 

który został sprawdzony przez firmę audytorską „Dossier”. Również ta firma 

weryfikowała wspomniane sprawozdanie finansowe. 

Pani Harazińska wyjaśniła kolejno, że sprawozdanie sporządzone było na platformie 

Ministerstwa Finansów. Po przygotowaniu i wgraniu go do pliku w formacie pdf zostało 

ono ponownie zweryfikowane kluczami przekazanymi firmie audytorskiej „Dossier” 

przez Ministerstwo Finansów, a następnie przekazane do podpisania przez członków 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie 

Delegatów. Dodała również, że od tego momentu obowiązuje dwutygodniowy termin na 

wysłanie sprawozdania do Szefa Krajowej Administracji Sądowej za pośrednictwem 

platformy Ministerstwa Finansów. Sprawozdanie musi być podpisane przez 10 członków 



Zarządu oraz osobę, która je przygotowywała (czyli przez panią Annę Harazińską). 

Dopóki sprawozdanie nie zostanie zaakceptowane przez Walne Zebranie Delegatów, nie 

można, wg wyjaśnień głównej księgowej, zapłacić należności firmie audytorskiej za 

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego. 

Następnie Przewodniczący poprosił panią Annę Harazińską o wskazanie, którzy 

członkowie Zarządu już podpisali sprawozdanie, a którzy jeszcze tego obowiązku nie 

dopełnili. 

Pani Anna Harazińska wyjaśniła, że nie wie nic na ten temat, gdyż podpisany plik 

w formacie xml jeszcze do niej nie powrócił. 

Ponownie głos zabrał prezes Zarządu PZSzach, pan Radosław Jedynak. Oznajmił 

zebranym, że Związek w roku ubiegłym uzyskał wynik finansowy w wysokości 

254 tysięcy złotych zysku i ocenił go jako rekordowy w historii PZSzach. Podkreślił, 

że istotnie przyczynili się do tego pan Waldemar Taboła oraz pracownicy biura PZSzach. 

W dalszej części wypowiedzi poddał krytyce opóźnianie podpisania sprawozdania przez 

członków Zarządu: pp. Łukasza Turleja, Kamilę Kałużną i Krzysztofa Górę, wskazując, 

że wspomniane postępowanie grozi nieprzedłużeniem umowy najmu lokalu biurowego, 

z którego korzysta PZSzach. Poinformował również o spotkaniu z burmistrzem 

Warszawy-Śródmieście, od którego uzyskał w drodze wyjątku zgodę na przedłużenie 

umowy najmu bez konieczności przedstawienia podpisanego sprawozdania finansowego. 

Podkreślił jednak, że zaistniała sytuacja jest bardzo stresująca. 

Jako kolejny mówca głos zabrał pan Artur Jakubiec. Podkreślił niebezpieczeństwo 

wynikające z zaistniałej sytuacji i zwrócił się do osób zwlekających z podpisaniem 

sprawozdania o wyjaśnienie powodów takiego działania. 

Kontynuując dyskusję, głos zabrał pan Łukasz Turlej. Zadał pytanie o ustawowy termin 

przewidziany na podpisanie sprawozdania finansowego. Główna księgowa, pani Anna 

Harazińska, wyjaśniła, że termin złożenia wspomnianego sprawozdania upływa 

15 października br., ale uprzednio musi być ono zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie 

Delegatów PZSzach. Pan Łukasz Turlej poinformował obecnych o wcześniejszej 

korespondencji, dotyczącej tego tematu, z której wynikało, że ostatecznym terminem 

podpisania sprawozdania finansowego jest 30 września 2020 r. Zaznaczył zarazem, że na 

zapytania przesłane wcześniej do Prezesa PZSzach jeszcze nie otrzymał odpowiedzi. 



Wspomniane zapytania dotyczyły wykonania budżetu w roku poprzednim. Wskazał 

na istnienie w tym względzie znacznych rozbieżności. Zapytał również, czy 

sprawozdanie zostało zweryfikowane pod względem merytorycznym, a jeżeli tak, 

to przez kogo. W sprawie wyjaśnień Prezes skierował go do głównej księgowej PZSzach 

i podniósł, że wcześniej było wystarczająco dużo czasu na te czynności. Pani Anna 

Harazińska oświadczyła, że w ostatnim czasie nikt się z nią nie kontaktował i nie żądał 

żadnych dodatkowych wyjaśnień. Pan Łukasz Turlej oznajmił zebranym, że wstrzymał 

się z podpisaniem sprawozdania finansowego aż do momentu uzyskania wyjaśnień na 

postawione pytania. Zakwestionował również celowość wysłania informacji do Urzędu 

Skarbowego, Ministerstwa Sportu i sądu w Warszawie, zawierającej zawiadomienie 

o braku niektórych podpisów pod sprawozdaniem finansowym PZSzach. Zapytał 

o motywację i oczekiwane rezultaty takiego działania.  

Prezes Zarządu, pan Radosław Jedynak wyjaśnił, że chodziło o przyspieszenie procedury 

podpisywania dokumentu, aby umożliwić tym samym renegocjowanie umowy najmu 

lokalu biurowego.  

Pan Łukasz Turlej poprosił o wpisanie do protokołu informacji, iż prezes Radosław 

Jedynak poinformował zebranych o upływie terminu podpisania sprawozdania z dniem 

30 września 2020 r., a na wysłane e-maile ze wspomnianymi zapytaniami nie przesłano 

żadnej odpowiedzi. Stwierdził, że sprawą kluczową było dla niego skierowanie przez 

Prezesa pisma do Urzędu Skarbowego w Warszawie, pomimo ustalenia wrześniowego 

terminu podpisania sprawozdania, co w jego przekonaniu było działaniem na szkodę 

Związku. 

Następnie głos zabrała pani Kamila Kałużna. Zgodziła się ona z treścią wypowiedzi pana 

Łukasza Turleja. Zauważyła, że pierwotnie została przesłana do podpisu niewłaściwa 

informacja dodatkowa. Wskazała na brak wcześniejszych rozmów dotyczących 

sprawozdania, podjęcia wspólnej jego analizy i skontrolowania w porównaniu do 

zaplanowanego budżetu. 

Jako kolejny mówca głos zabrał pan Maciej Cybulski. Zauważył, że wynik finansowy 

wskazany w sprawozdaniu jest bardzo dobry, a główna księgowa udzielała wszelkich 

koniecznych wyjaśnień, jeśli ktoś się do niej zwracał. 



W dalszej części sesji Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad 

dotyczącego panującej w kraju pandemii (Covid-19). Powiedział, że po ogłoszeniu 

lockdownu podjął wszelkie starania o zachowanie możliwie największej ilości środków 

finansowych pozostających w dyspozycji Związku. Wskazał, że większość aktywności 

została zawieszona do odwołania, w tym także znaczna część prac biura. Wpływy do 

budżetu PZSzach spadły o ponad 90% w porównaniu z okresem sprzed pandemii. 

Pokrywanie obecnych wydatków możliwe stało się jedynie dzięki zeszłorocznym dużym 

zyskom. Stwierdził, że nie ma konieczności zaciągania jakichkolwiek kredytów. 

Oznajmił, że przy najbardziej czarnym scenariuszu rozwoju sytuacji środków 

finansowych powinno wystarczyć do końca roku. Dzięki tarczy antykryzysowej udało się 

zaoszczędzić znaczne kwoty.  

Wyraził obawę o pojawienie się zakażeń na turniejach szachowych, co groziłoby 

lockdownem szachów i w konsekwencji brakiem wpływów finansowych do Związku. 

Zobowiązał się również do niezwłocznego informowania członków Zarządu, jeśli 

sytuacja finansowa stałaby się niebezpieczna. 

Fakt odejścia dwóch pracowników biura (pana Waldemara Taboły, ze względów 

zdrowotnych i pana Pawła Bekanowskiego) umożliwił dokonanie oszczędności na sumę 

ok. 10 900,00 zł miesięcznie. Prezes Zarządu PZSzach stwierdził, że sytuacja jest 

kontrolowana na bieżąco. 

Następnie zwrócił uwagę na występujący ostatnio proceder składania do różnych 

instytucji fałszywych donosów, traktujących o rzekomo złych warunkach sanitarnych, 

panujących na organizowanych turniejach. Takie postępowanie, jak zaznaczył, może 

przynieść szachom, jako dyscyplinie, niepowetowane straty. 

Pan Łukasz Turlej zapytał, czy został zatrudniony jakiś nowy pracownik w zastępstwie 

wcześniej wymienionych. Prezes odpowiedział, że sam przejął większość ich 

obowiązków i na razie nie nosi się z zamiarem zatrudniania nowych osób, z uwagi na 

nieprzewidywalną sytuację związaną z pandemią. Jednocześnie nie planuje dalszego 

zmniejszania zatrudnienia, chociaż nie może odpowiadać za decyzje podejmowane przez 

samych pracowników. 



Pan Łukasz Turlej poprosił o wyjaśnienie statusu pana Krystiana Kuźmicza w strukturach 

PZSzach. Prezes wyjaśnił, że od momentu pojawienia się pandemii nie pobiera on 

żadnego wynagrodzenia i działa na zasadzie wolontariatu. 

Pan Łukasz Turlej poprosił o wyjaśnienie, czy główna księgowa zamierza wkrótce odejść 

ze swojego stanowiska. Prezes odmówił komentarza, gdyż temat ten jest sprawą prywatną 

pracownika i nie powinien być rozstrzygany na forum publicznym. 

Następnie głos zabrał pan Andrzej Matusiak, który zwrócił uwagę na niewłaściwy, jego 

zdaniem, stosunek Komisji ds. Promocji do organizacji turnieju w Ustroniu oraz do 

współpracy ze sponsorami, w szczególności z firmą Mokate. Festiwal turniejowy 

w Ustroniu, jak wspomniał pan Andrzej Matusiak, wnosi znaczne przychody do budżetu 

PZSzach. 

Odpowiedzi w tym względzie udzielił pan Maciej Cybulski, który zaprzeczył 

wcześniejszym stwierdzeniom i wskazał na brak jakiegokolwiek pisma w sprawie 

patronatu PZSzach nad tym turniejem; a właśnie turnieje objęte patronatem mogą być 

przedmiotem promocji ze strony Związku. Powiedział, że wszyscy partnerzy 

otrzymywali większą opiekę patronacką, niż wcześniej zakładano; osiągano też 

w powyższych przypadkach wyższe wskaźniki reklamowe. Jeśli chodzi o Mokate, 

to firma ta była m.in. sponsorem tytularnym Mistrzostw Polski. 

W dalszej części obrad zabrała głos pani Kamila Kałużna, zwracając uwagę na 

nieinformowanie członków Zarządu o zmianach personalnych w biurze PZSzach. 

Wskazała przypadek pana Pawła Bekanowskiego. Jednocześnie zapytała o osobę 

odpowiedzialną za kontakt z biurem po odejściu pp. Waldemara Taboły i Pawła 

Bekanowskiego. Poruszyła również kwestię obowiązującego aktualnie regulaminu pracy 

biura PZSzach.  

Na te zapytania odpowiedział pan Radosław Jedynak, informując o rozszerzeniu 

obowiązków pana Pawła Bartnika o większość kompetencji i zadań, jakie miał do chwili 

odejścia z pracy pan Paweł Bekanowski. Zauważył, że może dojść do powstania pewnych 

przejściowych problemów, ale kwestia oszczędności jest w bieżącej sytuacji nadrzędną. 

Zaznaczył też, że obecnie jest istotne oszczędzenie możliwie dużej ilości środków 

finansowych, aby stworzyć rezerwę na potencjalnie mogące wystąpić kolejne fale 

pandemii.   



Stwierdził również, że sformułowanie samego regulaminu pracy biura ze sztywno 

ustalonym zakresem obowiązków jest trudne do zrealizowania. Obowiązki, jakie ciążą 

na pracownikach, często nie są jednoznacznie określone, wymagają elastycznego 

podejścia i uzależnione są od bieżących potrzeb i konkretnej sytuacji. Przydział 

określonych zadań następuje również w formie ustnych poleceń. 

Głos zabrał pan Andrzej Matusiak. Wniósł o przygotowanie w ciągu miesiąca wszystkich 

dokumentów dotyczących wydatków i kosztów Komisji Promocji za 2019 rok, które 

nadzorował pan Maciej Cybulski, dla celów prac Komisji Rewizyjnej. 

W toku zebrania pan Łukasz Turlej podzielił się swoim zaniepokojeniem w zw. 

z działaniami Komisji ds. Promocji w kontekście festiwali w Ustroniu i Krakowie.  

Odpowiedzi udzielił pan Maciej Cybulski podkreślając ponownie, że w celu uzyskania 

pomocy PZSzach związanej z konkretnym turniejem wystarczy zwrócić się do Komisji 

ds. Promocji z wnioskiem o objęcie patronatem konkretnego wydarzenia. Nadmienił przy 

okazji, iż Polski Związek Szachowy wspiera imprezy szachowe, którym patronuje. Dodał, 

że Związek angażuje się czasami w przedsięwzięcia, które takiego patronatu nie mają. 

Zaapelował również o zgłaszanie imprez w celu objęcia ich patronatem PZSzach. 

Następnie omówiono niektóre aspekty przeprowadzania relacji on-line z imprez 

szachowych i zasad, jakie obowiązują prowadzącego relację. Łukasz Turlej zasugerował 

umieszczanie informacji o mających się odbyć ważnych turniejach bez faworyzowania 

jednych, a pomijaniu innych. 

5. Sprawy pionu marketingu 

W kolejnej części zebrania zabrał głos pan Maciej Cybulski. Stwierdził, że szacunkowe 

oceny wyników marketingowych są bardzo dobre. Rozwinęły się kanały PZSzach 

YouTube i Facebook, wzrosła liczba subskrybentów. Sukcesem marketingowym były 

Mistrzostwa Polski. Poinformował, że partnerzy otrzymają stosowne raporty. 

W odpowiedzi pan Łukasz Turlej wyraził uznanie odnośnie do działań marketingowych, 

wyraził jednak sprzeciw wobec przeprowadzania sesji zdjęciowych zawodników Polonii 

Wrocław i Wasco Hetman GKS Katowice wyłącznie ze znakami firmowymi LOTTO  na 

koszulkach. Podkreślił, że brak jest w materiałach promocyjnych podobnych fotografii 

ze znakami sponsorów klubowych. 



Do uwag odniósł się pan Radosław Jedynak stwierdzając, że zawodnicy kadry narodowej 

powinni być przedstawiani w strojach reprezentacji, a nie klubowych. To samo 

stanowisko zaprezentował Maciej Cybulski podkreślając, że zawodnicy bardzo dobrze 

ocenili otrzymane koszulki reprezentacji kraju. 

6. Sprawy pionu sportu powszechnego – sytuacja w czasie pandemii Covid-19 

Jako pierwszemu w dyskusji Przewodniczący udzielił głosu panu 

Pawłowi Zaskalskiemu, który poinformował, że w marcu tego roku wstrzymano z 

powodu pandemii wszelkie imprezy. Działania zostały przeniesione do internetu. 

Rozpoczęto przygotowania do prowadzenia kursów dla nauczycieli on-line we 

współpracy z firmą MSCDN. Ich rozpoczęcie zaplanowano na wrzesień. Także kursy 

dla Biura Edukacji Miasta Warszawy (WCIES) będą miały formę zdalną i są już 

sformowane trzy pełne grupy ich uczestników. Zainicjowano wprowadzenie programu 

Edukacja przez Szachy w Szkole do przedszkoli. Pod koniec września planuje się 

uruchomienie kursów doszkalających (on-line). Zaproszenie do udziału zostanie 

skierowane do wszystkich chętnych nauczycieli. Kurs, obejmujący 20-25 godzin 

zajęć, będzie przeprowadzony nieodpłatnie. 

Pani Kamila Kałużna poprosiła o informację, gdzie można zapoznać się z 

komunikatem dotyczącym kurs doszkalającego. W odpowiedzi pan 

Paweł Zaskalski wskazał stronę internetową programu Edukacja przez Szachy w 

Szkole i stronę Facebook PZSzach, gdzie ma pojawić się komunikat przed 

kursem. 

Nawiązując do wypowiedzi pani Kamila Kałużna poprosiła o aktualizację strony 

internetowej programu pod kątem szkół uczestniczących w projekcie. Pan 

Paweł Zaskalski pozytywnie ustosunkował się do tej kwestii. 

7. Sprawy pionu sportu wyczynowego 

Prowadzący zebranie przekazał głos panu Arturowi Jakubcowi. Wiceprezes ds. Sportu 

Wyczynowego stwierdził, że najważniejszą imprezą bieżącego roku były mistrzostwa 

Polski. Turniej otwarty odbywał się w nowej formule, która prawdopodobnie będzie 



zastosowana także w przyszłym roku. Będą czynione starania, aby mogli wziąć w nich 

wtedy udział także arcymistrzowie Radosław Wojtaszek i Jan-Krzysztof Duda. W tym 

roku na szczególne wyróżnienie zasługuje sukces arcymistrzów Kacpra Pioruna, Daniela 

Sadzikowskiego i Grzegorza Gajewskiego. In minus należy ocenić grę arcymistrza 

Mateusza Bartla. Na uwagę zasłużył występ mm. Pawła Teclafa, najmłodszego 

uczestnika tychże mistrzostw. 

W związku z przesunięciem na przyszły rok zawodów z cyklu mistrzostw Świata 

i Europy powstała wątpliwość dotycząca kwestii reprezentowania Polski – czy mają do 

tego prawo zawodnicy uprawnieni z 2019 roku, czy z roku 2020. 

W związku z pandemią przerwane zostały Mistrzostwa Polski do lat 16 i 18. 

Opublikowane zarządzenia władz związane z ograniczeniami imprez masowych 

wymusiły taką decyzję. 

Pojawił się problem z wydatkowaniem przyznanych wcześniej środków finansowych. 

Środki te nie mogą być przeniesione na kolejny rok, w którym to ma odbyć się Olimpiada 

i wiele imprez z cyklu mistrzostw Świata i Europy.  

W tej sprawie głos zabrał prezes PZSzach Radosław Jedynak przekazując informację, 

że wkrótce będzie prowadził rozmowy z Dyrektorem Departamentu Sportu 

Wyczynowego w sprawie właściwego przeniesienia niewydatkowanych środków na 

następny rok kalendarzowy. 

Pan Artur Jakubiec uzupełnił swoją wypowiedź, wymieniając inne, nadchodzące 

wydarzenia: Olimpiadę on-line, Ekstraligę oraz Mistrzostwa Polski Kobiet. 

O powód krytyki startu arcymistrza Mateusza Bartla zapytała pani Kamila Kałużna. 

W odpowiedzi pan Artur Jakubiec wyjaśnił, że powodem było jego niewystarczające 

przygotowanie do turnieju spowodowane prawdopodobnie zaangażowaniem w innych 

dziedzinach. 

To stanowisko poparł prezes Radosław Jedynak. 

Wywiązała się niezobowiązująca dyskusja o publicznych, agresywnych wypowiedziach 

niezależnych streamerów szachowych, zwłaszcza w odniesieniu do wypowiedzi 

p. Kacpra Poloka. 



Kolejną kwestię poruszył pan Łukasz Turlej. Zwrócił uwagę na zmniejszenie funduszu 

nagród w rozgrywkach Ekstraligi i I Ligi Juniorów przy zachowaniu dotychczasowego 

wpisowego oraz wprowadzanie dodatkowych obostrzeń. 

Odpowiedzi udzielił Prezes wyjaśniając, że imprezy tego typu są zupełnie niedochodowe 

i organizatorzy nie chcą startować w wyścigu po nie. Stąd biorą się cięcia finansowe. 

Natomiast wprowadzenie przymusu hotelowego, oraz likwidacja wspólnych posiłków na 

niektórych zawodach ma na celu ograniczenie zagrożenia rozpowszechniania się wirusa 

Covid-19. 

Ze strony pana Andrzeja Matusiaka padło zapytanie, kiedy planowane jest 

przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów.   

W odpowiedzi pan Radosław Jedynak oświadczył, że pozostaje w kontakcie 

z Ministerstwem Sportu i w tej kwestii do tej pory nie podjęto decyzji. 

8. Zakończenie 

Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad prezes Zarządu PZSzach zamknął 

posiedzenie, podziękował zebranym za dyskusję i wszelkie zgłoszone uwagi. 

Następnie poprosił pana Aleksandra Sokólskiego o zamknięcie platformy internetowej, 

na której toczyły się obrady. 

Radosław Jedynak 

Prezes Polskiego Związku Szachowego 


