Protokół
z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Szachowego
przeprowadzonego w formie zdalnej (on-line)
za pomocą programu Microsoft Teams
7 listopada 2020 r. (sobota), w godz. 17.00 – 17.56
Odpowiedzialny za stronę techniczną – Aleksander Sokólski
W zebraniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu
⎯ Radosław Jedynak
⎯ Artur Jakubiec
⎯ Maciej Cybulski
⎯ Aleksander Sokólski
⎯ Paweł Zaskalski
⎯ Anna Mrozińska
⎯ Łukasz Turlej
Komisja Rewizyjna
⎯ Andrzej Matusiak
⎯ Agnieszka Brustman
⎯ Rafał Siwik

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 – R. Jedynak

5.

Sprawy Pionu Zarządzania Związkiem

a. Przyjęcie KOF na rok 2021
b. Przyjęcie zmian w Regulaminie Licencyjnym (zmiany dot. zawodników
zagranicznych mieszkających w Polsce – wprowadzenie przepisów
adekwatnych do wymagań ministerialnych – A. Jakubiec / Komisja
Młodzieżowa i inne propozycje)
c. Zatwierdzenie kalendarza PZSzach na rok 2021
6.

Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego
a. Sytuacja sportu wyczynowego i przeprowadzanie turniejów w czasie
pandemii COVID-19 – A. Jakubiec

7.

Sprawy Pionu Sportu Powszechnego
a. Działalność Pionu Sportu Powszechnego – P. Zaskalski

8.

Zakończenie

Przebieg zebrania
1.

Powitanie

Zebranie Zarządu rozpoczął Przewodniczący Prezes PZSzach, Radosław Jedynak; powitał
zebranych i poinformował, że nad przebiegiem zebrania od strony informatycznej czuwać
będzie pan Aleksander Sokólski.

2.

Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania
uchwał

Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 7 członków Zarządu, po czym uznał zebranie
za prawidłowo zwołane, ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

3.

Zatwierdzenie porządku obrad

Do agendy zebrania Przewodniczący dodał punkt 8. Sprawy różne, dotyczący:
a. wniosku pana Piotra Klukiewicza
b. wstępnego rozpatrzenia sprawy pani Patrycji Waszczuk
Dotychczasowy punkt 8. automatycznie uzyskał numer 9.

Następnie Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwaleniem
porządku obrad wraz ze zmianami.
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Zarządu i wszyscy oddali głos za przyjęciem
porządku obrad.

4.

Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną

Po głosowaniu Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad, dotyczącego
głosowania nad uchwałami podjętymi drogą elektroniczną w okresie od 2 sierpnia 2020
do bieżącego zebrania.
W przeprowadzonym głosowaniu oddano 7 ważnych głosów; wszystkie za przyjęciem
uchwał.

5.

Sprawy Pionu Zarządzania Związkiem

Przyjęcie KOF na rok 2021
Po głosowaniu Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku zebrania –
przyjęcia Komunikatu Organizacyjno-Finansowego na rok 2021. Wskazał, że dokument
w postaci z 2020 roku jest bardzo dobry i może służyć też w roku 2021. W szczególności
zaznaczył, że należy utrzymać wskazaną w nim wysokość składek rocznych bez względu
na to, czy wpłacane są na początku roku, czy na jego koniec.
Złożył jedynie wniosek o rozszerzenie treści 17. punktu o podpunkt 17.2 w brzmieniu:
Za złożenie wniosku do komisji dyscyplinarnej lub etyki opłata wynosi 100,00 złotych.
Opłaty nie pobiera się, jeśli skargę składa osoba z racji pełnionej funkcji np. sędzia lub
organizator.
Jednocześnie zmianie ulega nazwa wspomnianego punktu, która uzyskuje brzmienie:
Opłata z tytułu obsługi zadań zleconych i innych czynności
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem dokumentu KOF na 2021
rok wraz z wnioskowaną zmianą.
W głosowaniu oddano 6 głosów za przyjęciem dokumentu wraz ze zmianami przy jednym
głosie wstrzymującym się.

Przyjęcie zmian w Regulaminie Licencyjnym
Przewodniczący zapoznał zebranych ze zmianami w Regulaminie Licencyjnym PZSzach
sugerowanymi przez pana Waldemara Tabołę. Proponowane brzmienie:
Punkt 3.1: Licencję przyznaje się na wniosek zawodnika.
Punkt 3.1.1: Licencje przyznaje się wyłącznie zawodnikom zrzeszonym w Polskim Związku
Szachowym, którzy na liście FIDE mają oznaczoną federację polską lub nie mają żadnej.
Punkt 3.1.1.1: Zawodnicy niespełniający warunku określonego w punkcie 3.1.1, którzy
uzyskali licencję przed wejściem w życie nowelizacji, zachowują dotychczasowe
uprawnienia.
Punkt 3.1.2: Zmiana przynależności do federacji na inną niż polska skutkuje utratą
licencji PZSzach. Zawodnicy, którzy zmienili federację przed wejściem w życie nowelizacji
określonej w punkcie 3.1.2, zachowują dotychczasowe uprawnienia.
Następnie, na wniosek pana Łukasza Turleja, Przewodniczący przesłał drogą e-mailową
tekst proponowanych zmian.
Głosowanie nad powyższymi zmianami odłożono.
Zatwierdzenie kalendarza PZSzach na rok 2021
Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu agendy – zatwierdzenia kalendarza
PZSzach na rok 2021. Stwierdził, że z uwagi na sytuację pandemiczną w Polsce nie można
w chwili obecnej skutecznie ustalić kalendarza imprez na 2021 rok.
Na tym zakończył omawianie punktu 5.

6.

Sprawy Pionu Sportu Wyczynowego

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku zebrania, dotyczącego sportu
wyczynowego.
Głos zabrał pan Artur Jakubiec. Poinformował zebranych o wprowadzonych procedurach
zgodnych z zaleceniami Sanepidu: nakazie mieszkania w czasie zawodów w tym samym
ośrodku oraz noszenia ochronnych maseczek w trakcie partii. Postawił pytanie, czy
pozostałe do rozegrania tegoroczne mistrzostwa należy odwołać, czy przenieść na początek
następnego roku. Stwierdził, że złym pomysłem jest zamienienie ich na turnieje rozgrywane
on-line, z uwagi na trudności w zapanowaniu nad ewentualnymi oszustwami.

Następnie omówił przebieg turnieju Mistrzostwa Polski Kobiet 2020. Wskazał na punkt
zapalny, jakim był start w tych zawodach pani Patrycji Waszczuk. Zaznaczył niewielkie
obniżenie puli nagród, choć na tle innych dyscyplin była ona i tak zadowalająca.
Kontynuując wypowiedź przeszedł do omówienia turnieju Ekstraligi, podkreślając jego
wzorową organizację i bezproblemowy przebieg.
W zakresie tego punktu obrad nie było dodatkowych pytań ze strony zebranych, zatem
Przewodniczący zarządził przejście do kolejnego punktu zebrania.

7.

Sprawy Pionu Sportu Powszechnego

Głos zabrał pan Paweł Zaskalski. Poinformował zebranych, że sport powszechny także ma
trudności związane z pandemią, ale mimo to udaje się organizować szkolenia przy
współpracy z MSCDN-em oraz WCIES-em. Odbywają się one przeważnie on-line, ale są
też organizowane zjazdy w formie stacjonarnej.
W projekcie Edukacja przez Szachy w Szkole także są realizowane szkolenia. Ponad 100
nauczycieli prowadzi kółka szachowe, za co otrzymują wynagrodzenie z PZSzach. Według
informacji z ministerstwa jest możliwość proponowania nauczycielom pracy zdalnej. Udało
się przeszkolić pierwsze nauczycielki edukacji przedszkolnej. Jest to grupa ponad 40 osób.
Planowana jest organizacja kursów doszkalających pod kątem zdalnego nauczania szachów.
Będą one bezpłatne.
Turnieje branżowe i MPAP-y zostały przesunięte w czasie i trudno jest wskazać ich
konkretny termin.
Po zakończeniu wypowiedzi pana Pawła Zaskalskiego zebrani nie mieli dodatkowych pytań
dotyczących przedstawionych kwestii.

8.

Sprawy różne

Następnie

Przewodniczący

przeszedł

do

kolejnego

punktu

obrad.

Rozpoczął od poruszenia „sprawy Piotra Klukiewicza”. Omówił tło półfinału Mistrzostw
Polski Juniorów organizowanego przez pana Piotra Klukiewicza. Wskazał na liczne
i czasem agresywne protesty składane przez rodziców, związane z możliwością zarażenia
się wirusem Covid-19. Zauważył że także hotel, w którym miały być zakwaterowane dzieci,

uległ presji i zrezygnował ze współpracy, gdy tymczasem pojawiło się zarządzenie
ministerstwa o możliwości organizowania tego typu zawodów sportowych.
Następnie Przewodniczący odczytał pismo, jakie pan Piotr Klukiewicz przesłał do Zarządu
PZSzach. W piśmie zostały m.in. wyszczególnione poniesione koszty organizacyjne
turnieju. Prezes zaproponował, aby Związek w nich partycypował w kwocie 5 000,00
złotych. W ten sposób Związek pomógłby w łagodzeniu skutków pandemii zgodnie z
uchwałą Walnego Zgromadzenia PZSzach.
Następnie rozpoczęła się dyskusja nad tym tematem.
Głos zabrał pan Łukasz Turlej, który zapytał, dlaczego ten list, dokument do procedowania
na Zebraniu nie został przesłany Zarządowi wcześniej, aby móc się z nim zapoznać i czy
wszyscy organizatorzy turniejów, które zostały odwołane, mogą liczyć na podobną pomoc.
Prezes PZSzach wyjaśnił, że każdy przypadek należałoby rozpatrzeć oddzielnie, ale nie
widzi przeszkód w pomaganiu innym organizatorom. Propozycję Prezesa poparł pan
Andrzej Matusiak. Ponownie zabrał głos pan Łukasz Turlej. Wyraził swoje obawy czy
właściwe jest uzasadnienie Prezesa jakoby taka rekompensata dla organizatora była
realizacją uchwały Walnego Zebrania Delegatów. Jako kolejny wsparł inicjatywę Prezesa
pan Artur Jakubiec podnosząc fakt, iż zawody należały do cyklu mistrzostw Polski, a
organizator dołożył wszelkich starań, aby one się odbyły. W podobnym tonie zabrał głos
pan Paweł Zaskalski, zauważając niepewną, zmieniającą się z chwili na chwilę sytuację, w
jakiej musieli działać organizatorzy turnieju.
Na tym zakończono dyskusję i Prowadzący ogłosił głosowanie.
Oddano 7 głosów: 5 za przyjęciem wniosku przy 2 wstrzymujących się.
Po głosowaniu pan Łukasz Turlej poprosił o przesłanie pisma pana Piotra Klukiewicza.
Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad, czyli wstępnego
omówienia sprawy dot. p. Patrycji Waszczuk. Poinformował zebranych, że punkt został
zgłoszony przez pana Łukasz Turleja.
Jako pierwszy zabrał głos w dyskusji Prezes Radosław Jedynak. Podkreślił wagę sprawy
i jej złożoność. Wskazał na konieczność kolejnych spotkań i dyskusji, aby właściwie
rozpatrzeć sprawę, zwłaszcza że pewne dotychczasowe uchybienia w jej prowadzeniu są

widoczne. Wyraził pogląd, że dalsza dyskusja powinna odbywać się wyłącznie na forum
Zarządu PZSzach, bez gości i członków Komisji Rewizyjnej.
Następnie Przewodniczący oddał głos panu Łukaszowi Turlejowi. Pan Łukasz Turlej
poinformował zebranych, że według jego informacji nikt nie pracuje nad złożonym
do Zarządu PZSzach odwołaniem. Powiedział, że nie ma także analizy uchybień, jakich
dopuściła się Komisja Dyscyplinarna. Zauważył brak zaangażowania w sprawę pana
Roberta Siekanki na obecnym etapie. Odpowiedzi udzielił pan Radosław Jedynak,
przekazując prawne obiekcje pana Roberta Siekanki dotyczące jego udziału na obu etapach
postępowania dyscyplinarnego – zasadniczym i odwoławczym.
Pan Łukasz Turlej poprosił o wskazanie, w jaki sposób członkowie Zarządu mogą pomóc
w rozwiązaniu sprawy.
Głos zabrał pan Artur Jakubiec, który stwierdził, że temat dotyczący pani Patrycji Waszczuk
powinien być omawiany przez członków Zarządu bez udziału przedstawicieli Komisji
Rewizyjnej i zaproponował przeprowadzenie w tej sprawie spotkania Zarządu w innym
terminie. W odpowiedzi pan Łukasz Turlej wskazał, że członkowie Komisji Rewizyjnej są
osobami bardzo mocno zasłużonymi i wielce doświadczonymi, które mogą na wstępnym
etapie posłużyć jakąś radą i pomóc w sytuacji, która, jego zdaniem, nie jest prosta.
Pan Radosław Jedynak zauważył w tym momencie, że pan Andrzej Matusiak jest
świadkiem w sprawie i nie może brać udziału w orzekaniu w tej sprawie. Następnie głos
zabrał pan Andrzej Matusiak, który stwierdził, że faktycznie nie może brać udziału w takim
posiedzeniu Zarządu, ale nie znalazł powodu, by wykluczyć pozostałych członków Komisji
Rewizyjnej. Zauważył, że w sprawie p. Patrycji Waszczuk wszyscy powinni „grać do jednej
bramki” z uwagi na szum medialny jaki się wokół niej wytworzył. Podkreślił, że jest to
sprawa dotycząca polskich szachów i trzeba zrobić wszystko, by nie przeoczyć żadnego
szczegółu proceduralnego.
Jako kolejny w dyskusji głos zabrał pan Artur Jakubiec. Zauważył, że poszerzenie Komisji
Odwoławczej o członków Komisji Rewizyjnej może zostać wykorzystane przez obronę
drugiej strony. Następnie wypowiedział się pan Radosław Jedynak, wskazując na
konieczność przeprowadzenia oddzielnego zebrania Zarządu w tej sprawie w możliwie
najbliższym terminie i ponownego przesłuchania niektórych świadków.

Po tej wypowiedzi głos zabrała pani Agnieszka Brustman, zadając pytanie, czy na
ewentualne zewnętrzne zapytania ma odpowiadać, że członkowie Komisji Rewizyjnej
zostali odsunięci od udziału w sprawie na obecnym etapie. Odpowiedzi udzielił pan
Radosław Jedynak. Stwierdził, że byłoby to najwłaściwszym postępowaniem, zgodnym z
przepisami postępowania odwoławczego. Jednocześnie wyraził przekonanie, że osoby
orzekające w postępowaniu odwoławczym muszą powstrzymać się od wypowiedzi
w mediach. Wskazał na wcześniejsze uchybienia w tej kwestii.
Następnie głos zabrał pan Łukasz Turlej. Zasugerował zasadność konsultacji z prawnikiem
biegłym w prawie stowarzyszeń oraz zagadnieniach związanych ze sportem. Łukasz Turlej
powiedział, że przed obradami II instancji konieczne jest uzyskanie przez Zarząd PZSzach
opinii prawnych odnośnie spraw merytorycznych i proceduralnych w omawianej sprawie.
Jako kolejny wystąpił pan Artur Jakubiec. Zadał pytanie panu Łukaszowi Turlejowi,
dotyczące postępowania FIDE w omawianej sprawie. Pan Łukasz Turlej wyjaśnił, że nie
był włączony do obiegu korespondencji i pomimo rozmowy w tej sprawie z wiceprezesem
PZSzach i prośby skierowanej do biura PZSzach jej nie otrzymał i dlatego nie mógł
kontrolować sprawy na szczeblu FIDE. W tym momencie pan Radosław Jedynak wyjaśnił,
że korespondencja miała miejsce, ale tłumacz przysięgły popełnił wiele rażących błędów
tłumaczeniowych, co opóźniło przesłanie dokumentacji do FIDE.

9.

Zakończenie

Na tym wyczerpano porządek obrad. Prowadzący zebranie pan Radosław Jedynak zamknął
posiedzenie o godzinie 17.56.

