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UCHWAŁA KOMISJI WYRÓŻNIEŃ I DYSCYPLINY  
POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 

Nr 1/5/2021 
z siedzibą w Warszawie  z  dnia 19 maja 2021r. 

 

w sprawie nałożenia kary dyscyplinarnej  

 

na  Pana Janusza Jelenia  [zawodnika Śląskiego Związku Szachowego]   

 

 Komisja Wyróżnień i Dyscypliny Polskiego Związku Szachowego z siedzibą w Warszawie [00-

514] przy ul. Marszałkowskiej 84/92 w składzie: Przewodniczący - Robert Krasiewicz, Członkowie: Jan 

Pruszkowski, Robert Siekanka - działając na podstawie § 5 p. 2 f w zw. z § 11 punkt 1 litera l) i w zw. z 

§ 11 punkt 1 litera k) regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Szachowego, podejmuje 

uchwałę w sprawie: 

 przeciwko zawodnikowi MCKiS Jaworzno JANUSZOWI JELENIOWI (JELEŃ)  

obwinionemu o to, że w dniu 16 kwietnia 2021r. podczas Półfinału Mistrzostw Polski Niewidomych i 

Słabowidzących w Jastrzębiej Górze dopuścił się czynów polegających na: niesportowym zachowaniu 

się na sali gry poprzez obrażanie innych uczestników turnieju, przeklinaniu i kierowaniu wobec 

sędziego słów uznawanych powszechnie za obraźliwe i obelżywe, kierowaniu gróźb karalnych pod 

adresem sędziego, niezastosowanie się do poleceń sędziego lub innej osoby uprawnionej do 

wydawania poleceń związanych z zawodami  i wszystko to pod wpływem alkoholu, tj. o przewinienie 

dyscyplinarne z § 11 a)b)c)h)k) Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Szachowego  
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- Obwinionego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i na podstawie § 11 pkt. 1. f) 

Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Szachowego orzeka w stosunku do obwinionego 

karę:   

okresowej dyskwalifikacji w wymiarze 18 miesięcy 

 

Uzasadnienie 

W toku poczynionych ustaleń i przedstawionych przez Komisję Wyróżnień i Dyscypliny Śląskiego Związku 

Szachowego dowodów, a także złożonych przez Obwinionego wyjaśnień – po dokonaniu dogłębnej analizy 

sytuacji zaistniałej w dniu 16 kwietnia 2021r. podczas Półfinału Mistrzostw Polski Niewidomych i 

Słabowidzących w Jastrzębiej Górze, w której Obwiniony dopuścił się czynów polegających na: obrażaniu 

uczestników, przeklinaniu i kierowaniu wobec sędziego słów uznawanych powszechnie za obraźliwe i obelżywe, 

kierowaniu gróźb karalnych i wszystko pod wpływem alkoholu - Komisja Wyróżnień i Dyscypliny Polskiego 

Związku Szachowego w związku z faktem, iż Zawodnik dopuścił się następujących przewinień z paragrafu 11 

Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Szachowego: 

a) niesportowe zachowanie się na sali gry lub w innych miejscach związanych z zawodami  

b) niezastosowanie się do poleceń sędziego lub innej osoby uprawnionej do wydawania poleceń związanych 

z zawodami  

c) znieważenie sędziego lub innych osób funkcyjnych  

h) naruszenie porządku publicznego, zażywanie środków odurzających  

k) zawodnik w stanie wskazującym na spożycie alkoholu 

 

– nakłada na Pana Janusza Jelenia - karę dyskwalifikacji na okres 18 miesięcy z wpisem do Centralnego Rejestru 

PZSZACH. 

Kierując się dobrem szachów polskich i wzajemnym poszanowaniu współzawodnictwa w Polskim Środowisku 

Szachowym zaprezentowane zachowanie jest godzi w dobre imię tego sportu – należy mieć przy tym na 

uwadze rangę i charakter zawodów, co dodatkowo potęguje znaczenie czynów jakich dopuścił się obwiniony. 

Z tych względów orzeczono jak na wstępie. 

 – poniżej pouczenie o prawie do wniesienia odwołania. 

 

Komisja Wyróżnień i Dyscypliny w składzie: 

Przewodniczący – Robert Krasiewicz 

Członek Komisji – Jan Pruszkowski 

Członek Komisji – Robert Siekanka 
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POUCZENIE 

Zgodnie z zapisami: 

§ 22 Regulaminu Dyscyplinarnego PZSZACH 

1. Od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji stronom przysługuje odwołanie do organu dyscyplinarnego II 
instancji. 

2. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie w terminie zawitym 14 dni, 
licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia orzeczenia, a jeśli obwiniony nie był obecny na posiedzeniu organu 
dyscyplinarnego, po dniu doręczenia odpisu orzeczenia. 

3. Orzeczenie niezaskarżone w terminie jest prawomocne. 

4. O dotrzymaniu terminu odwołania decyduje data stempla pocztowego lub adnotacje organu PZSzach, do 
którego odwołanie doręczono. 

5. Organ dyscyplinarny I instancji po zapoznaniu się z odwołaniem, jeżeli uzna, że zasługuje ono na 
uwzględnienie, wydaje nowe orzeczenie (w I instancji), zawiadamiając o tym strony. W przeciwnym wypadku akta 
sprawy wraz z odwołaniem w terminie 7 dni przesyła do organu dyscyplinarnego II instancji. 

§ 30 RD PZSZACH  

2. Odwołania od orzeczeń I instancji orzekającej będą przyjmowane po wpłaceniu na rzecz właściwego 
wojewódzkiego związku szachowego lub PZSzach kaucji pieniężnej w wysokości: 

a) od klubów biorących udział w rozgrywkach wojewódzkich lub rozgrywkach centralnych PZSzach kwotę równą 
dwóm składkom rocznym płaconym do PZSzach, 

b) od osób fizycznych i pozostałych klubów kwotę równą jednej składce rocznej płaconej przez kluby do 
PZSzach. 

3. Do odwołania strona załącza kserokopię dowodu wpłaty kaucji. 

Ponadto całość dokumentacji postępowania znajduje się w siedzibie PZSZACH. 

 

do wiadomości: 
 

- Zarząd PZSZACH 

 


