
 

 

 

Protokół 

z Zebrania Zarządu Polskiego Związku Szachowego 

przeprowadzonego w trybie zdalnym  
za pośrednictwem platformy internetowej Microsoft Teams 

w dniu 
31 marca 2021 r. (środa) od godz. 17:00 

 

obecni na zebraniu 

Członkowie Zarządu: 

1. Radosław Jedynak - Prezes 
2. Artur Jakubiec – Wiceprezes   
3. Paweł Zaskalski – Wiceprezes 
4. Aleksander Sokólski - Skarbnik 
5. Kamila Kałużna – Członek Zarządu 
6. Łukasz Turlej - Członek Zarządu     
7. Anna Mrozińska - Członek Zarządu  

w trakcie trwania zebrania dołączyli: 

8. Szymon Pieczewski - Wiceprezes 
9. Krzysztof Góra – Członek Zarządu 
10. Robert Siekanka – Członek Zarządu  

 
Komisja Rewizyjna: 

11. Andrzej Matusiak – Przewodniczący  
12. Agnieszka Brustman – Wiceprzewodnicząca  
13. Rafał Siwik – Członek Komisji 

 
 

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. Pion sportu powszechnego – sytuacja pionu w czasie COVID-19, perspektywy na 

przyszłość – (P. Zaskalski) 
6. Pion sportu wyczynowego – Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Kobiet, plany, 

organizacja, sponsorzy. 
7. Sprawy pionu zarządzania związkiem: 

- Budżet Polskiego Związku Szachowego. 
8. Zakończenie obrad 



  
Do agendy uzupełnienia zgłosili:  
 
a. Łukasz Turlej: 

1. Status kanałów PZSzach w social mediach 
2. Pokontrolny protokół KR  
3. Informacja o imprezach 2020 i powodach podwyższenia kwot w niektórych z nich.  
4. Stan realizacji uchwał WZD. 
5. Nowa identyfikacja i wizualna i nowe logo PZSzach - stan prac i kosztów. 
6. Czasopismo MAT - informacja o sposobie nadzoru i powodach dokonywania korekt po 

autoryzacji materiałów. 

b. Kamila Kałużna 

1. Program do klas sportowych i Szkół Mistrzostwa Sportowego. 
2. Kontrole zewnętrzne. 
3. Realizacja uchwały WZD. 
4. Pokontrolny protokół Komisji Rewizyjnej. 

 

Przebieg Zebrania 

1. Powitanie.  
  

Zebranie otworzył Prezes Radosław Jedynak który powitał zebranych i objął przewodniczenie 
obradom.   

  
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.  
  

Przewodniczący stwierdził, że w zebraniu udział bierze 7 członków Zarządu, po czym uznał 
zebranie za prawidłowo zwołane, ważne i zdolne do podejmowania uchwał.  Przewodniczący 
poinformował również, że w zebraniu udział biorą przedstawiciele Komisji Rewizyjnej PZSzach, 
a przebieg zebrania jest nagrywany.  
Łukasz Turlej zwrócił uwagę, że zebranie zostało zwołane z naruszeniem Regulaminu Zarządu, 
tzn. w terminie krótszym niż 30 dni. Prezes wyjaśnił, że zebranie zwołane zostało z 27-dniowym 
wyprzedzeniem, gdyż w kolejnym tygodniu są już święta wielkanocne, i nie chciał absorbować 
członków zarządu w czasie rodzinnych spotkań. 

  
3. Zatwierdzenie porządku obrad.  

 
W dyskusji na temat porządku dziennego udział wzięli Łukasz Turlej, Kamila Kałużna oraz 
Radosław Jedynak.  
Łukasz Turlej zawnioskował o dołączenie do agendy sprawy przyjęcia klubu Czarni Sosnowiec. 
Prezes wyjaśnił, że przyczyną nieprzyjęcia klubu w poprzednim głosowaniu był brak kworum, 
zaś kol. Turlej jak też inni członkowie wielokrotnie nie uczestniczyli w głosowaniach Zarządu.  
Przewodniczący stwierdził, że z przyczyn formalnych nie można uzupełnić porządku dziennego 
sprawą zgłoszoną w ostatniej chwili, natomiast zadeklarował natychmiastowe skierowanie 
sprawy do głosowania w trybie elektronicznym, po czym zamknął dyskusję i zarządził 
głosowanie w sprawie przyjęcia porządku dziennego.  W głosowaniu udział wzięło 7 członków 
Zarządu. Oddano głosów 6 ZA 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Kamila Kałużna zgłosiła votum 
separatum. 
Porządek dzienny został przyjęty.  

 
4. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną /R. Jedynak/ 



 
Przewodniczący poinformował że członkom Zarządu udostępniony został plik z listą uchwał 
przyjętych w drodze głosowań elektronicznych od czasu ostatniego zebrania Zarządu. 
W dyskusji dotyczącej przede wszystkim sposobu zamieszczenia votum separatum członków 
zarządu udział wzięli Kamila Kałużna, Łukasz Turlej i Radosław Jedynak. Łukasz Turlej złożył 
wniosek formalny o treści „Czy jesteś za publikacją zgłoszonego przez Łukasza Turleja votum 
separatum jako załącznika do uchwały o zatwierdzeniu protokołu z zebrania Zarządu z dn. 7 
listopada 2020 r.”. 
 
Przewodniczący poddał ten wniosek pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 7 członków 
Zarządu. Oddano głosów 3 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący.  
Przewodniczący zebrania głosował przeciw, zatem wniosek został oddalony.  
 
Przewodniczący złożył wniosek formalny w sprawie ograniczenia czasu trwania zebrania do 
godz. 20.30 wraz z przeniesieniem niewypełnionego do tego czasu porządku dziennego do 
rozpatrzenia w trakcie kolejnego zebrania zarządu. W głosowaniu udział wzięło 6 członków 
Zarządu. Oddano głosów 6 za.  
Wniosek został przyjęty.  
 
Przewodniczący zarządził głosowanie ws przyjęcia informacji o uchwałach przyjętych w drodze 
elektronicznej w czasie pomiędzy zebraniami zarządu PZSzach.   
W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu. Oddano głosów 6 za, 2 przeciw. 
Łukasz Turlej zgłosił votum separatum.  
Informacja została przyjęta. 
 

Rok Nr Data W sprawie 
    

2021 42/03/2021 2021-03-29 
wsparcia dla Opolskiego Związku Szachowego w związku z odwołaniem 
terminu SIMP 

2021 41/03/2021 2021-03-29 przyjęcia budżetu PZSzach na rok 2021 

2021 40/03/2021 2021-03-25 przyjęcia klubu GOS Energia Libiąż (MP) w poczet członków PZSzach 

2021 39/03/2021 2021-03-25 zwolnienia uczestników IMP i IMPK z opłat startowych 

2021 38/03/2021 2021-03-25 
zmiany decyzji o przyznaniu prawa organizacji Drużynowych Mistrzostw Polski 
Juniorów II liga w roku 2021.  

2021 37/03/2021 2021-03-25 
wprowadzenia zmiany w wytycznych w sprawie organizacji i przebiegu 
zawodów PZSzach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim  

2021 36/03/2021 2021-03-17 wprowadzenia zmian w Regulaminie Zarządu PZSzach 

2021 35/03/2021 2021-03-15 przyjęcia klubów LKS Skała Tumlin (SK) oraz Stowarzyszenie Nadzieja (MP) 

2021 34/03/2021 2021-03-09 organizacji Mistrzostw Polski Seniorów 55+/65+  

2021 33/03/2021 2021-03-09 wprowadzenia zmiany w Systemie Krajowego Współzawodnictwa Sportowego  

2021 32/03/2021 2021-03-07 przyjęcia klubu MKS Korona Góra Kalwaria (MA) w poczet członków PZSzach 

2021 31/03/2021 2021-03-05 zmian w regulaminach rozgrywek mistrzowskich juniorów 

2021 30/03/2021 2021-03-05 miejsca rozegrania IMPK oraz IMP w 2021 r. 

2021 29/03/2021 2021-03-01 przyjęcia protokołu z zebrania Zarządu z dn. 7 listopada 2021 

2021 28/02/2021 2021-02-27 
przyjęcia regulaminów MP osób niewidomych i słabowidzących oraz 
niepełnosprawnych. 

2021 27/02/2021 2021-02-27 przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Dopingu Elektronicznego. 

2021 26/02/2021 2021-02-27 przyjęcie klubu IKAR Lublin (LU) 

2021 25/02/2021 2021-02-25 powołania przewodniczącego Komisji ds. Dopingu Elektronicznego  

2021 24/02/2021 2021-02-17 zmian w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym Nr 1/2021 

2021 23/02/2021 2021-02-17 zmian w Regulaminie Głosowań Elektronicznych Zarządu PZSzach 

2021 22/02/2021 2021-02-16 zmiany terminów rozgrywek Mistrzostw Polski Młodzików do lat 10 

http://pzszach.pl/2021/03/30/uchwala-42-03-2021/
http://pzszach.pl/2021/03/30/uchwala-42-03-2021/
http://pzszach.pl/2021/03/30/uchwala-41-03-2021/
http://pzszach.pl/2021/03/25/uchwala-nr-40-03-2021/
http://pzszach.pl/2021/03/25/uchwala-nr-39-03-2021/
http://pzszach.pl/2021/03/25/uchwala-nr-38-03-2021/
http://pzszach.pl/2021/03/25/uchwala-nr-38-03-2021/
http://pzszach.pl/2021/03/25/uchwala-nr-37-03-2021/
http://pzszach.pl/2021/03/25/uchwala-nr-37-03-2021/
http://pzszach.pl/2021/03/09/uchwala-nr-36-03-2021/
http://pzszach.pl/2021/03/15/uchwala-nr-35-03-2021/
http://pzszach.pl/2021/03/09/uchwala-nr-34-03-2021/
http://pzszach.pl/2021/03/09/uchwala-nr-33-03-2021/
http://pzszach.pl/2021/03/09/uchwala-nr-32-03-2021/
http://pzszach.pl/2021/03/09/uchwala-nr-30-03-2021/
http://pzszach.pl/2021/03/01/uchwala-nr-29-03-2021/
http://pzszach.pl/2021/03/01/uchwala-nr-28-02-2021/
http://pzszach.pl/2021/03/01/uchwala-nr-28-02-2021/
http://pzszach.pl/2021/03/01/uchwala-nr-27-02-2021/
http://pzszach.pl/2021/03/01/uchwala-nr-26-02-2021/
http://pzszach.pl/2021/03/01/uchwala-nr-25-02-2021/
http://pzszach.pl/2021/02/18/24-02-2021/
http://pzszach.pl/2021/02/17/uchwala-nr-23-02-2021/
http://pzszach.pl/2021/02/17/uchwala-nr-22-02-2021/


2021 21/02/2021 2021-02-10 przyjęcia Regulaminów Indywidualnych Mistrzostw Polski  

2021 20/02/2021 2021-02-05 przyjęcia Kalendarza Imprez PZSzach na rok 2021 

2021 19/02/2021 2021-02-05 nadania Złotej Odznaki Honorowej Tadeuszowi Sobieszkowi 

2021 18/02/2021 2021-02-05 przyjęcia Regulaminu Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16-18. 

2021 17/02/2021 2021-02-04 przyjęcia Regulaminu Zarządu PZSzach.  

2021 16/02/2021 2021-02-03 powołań do Kadry Narodowej Mężczyzn  

2021 15/02/2021 2021-02-03 powołań do Kadry Narodowej Kobiet 

2021 14/02/2021 2021-02-03 powołań do Kadry Narodowej Mężczyzn do lat 23  

2021 13/02/2021 2021-02-03 powołań do Kadry Narodowej Kobiet do lat 23 

2021 12/02/2021 2021-02-03 przyjęcia Regulaminu Mistrzostw Polski Młodzików do lat 10  

2021 11/02/2021 2021-02-03 przyjęcia w poczet członków PZSzach klubu MLKS Tucholanka (KP)  

2021 10/02/2021 2021-02-03 przyjęcia w poczet członków PZSzach klubu KSz Mikama Świdnica (DS) 

2021 9/02/2021 2021-02-03 przyjęcia Regulaminu Zamówień PZSzach  

2021 8/01/2021 2021-01-23 dopuszczenia Mateusza Różańskiego do MPJ w kategorii chłopców do lat 10 

2021 7/01/2021 2021-01-23 akceptacji nowej formy umowy PZSzach-WZSzach na 2021 

2021 6/01/2021 2021-01-23 powołania Szymona Pieczewskiego na Wiceprezesa ds. Organizacyjnych 

2021 5/01/2021 2021-01-23 propozycji Rafała Siwika odnośnie IMPJ'2021  

2021 4/01/2021 2021-01-23 powołania Pawła Bartnika na Głównego Księgowego PZSzach 

2021 3/01/2021 2021-01-20 powołania Komisji ds. Dopingu Elektronicznego 

2021 2/01/2021 2021-01-20 dokooptowania Pana Szymona Pieczewskiego do Zarządu PZSzach  

2021 1/01/2021 2021-01-15 kontraktów menadżerskich z Radosławem Jedynakiem i Pawłem Zaskalskim 

2020 79/12/2020 2020-12-31 przyjęcia nowego Regulaminu Kadry Narodowej Kobiet i Mężczyzn na rok 2021  

2020 78/12/2020 2020-12-30 przyznania złotej honorowej odznaki PZSzach Włodzimierzowi Hackiewiczowi 

2020 77/11/2020 2020-11-28 przyznania złotej honorowej odznaki PZSzach Jarosławowi Wiśniewskiemu 

2020 76/11/2020 2020-11-27 przyjęcia zmian w Regulaminie Licencyjnym PZSzach 

2020 75/11/2020 2020-11-27 akceptacji protokołu obrad z 2 sierpnia 2020 

 
 

5. Pion sportu powszechnego – sytuacja pionu w czasie COVID-19, perspektywy na 
przyszłość – (P. Zaskalski) 

Paweł Zaskalski przedstawił obecną sytuację oraz perspektywy na przyszłość 
w zarządzanym pionie. Większość działań przeniesiona została do internetu, w tym 
trybie odbyły się Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej oraz Branżowe 
Mistrzostwa Polski, zorganizowany został też kurs doszkalający dla ponad 100 
nauczycieli. Tak samo zajęcia szkolne projektu „Edukacja przez szachy w szkole” 
odbywały się w internecie praktycznie bez przerwy.  Przeszkolone zostały też pierwsze 
osoby do prowadzenia zajęć szachowych w przedszkolach.  

Na podstawie dotacji ministerialnych w wysokości łącznej 330 tys. zł w roku 2021 
kontynuowany będzie projekt „Edukacja przez szachy w szkole” oraz projekt „Klub 
szachowy w szkole”.  

W dyskusji na przedstawione tematy udział wzięli Kamila Kałużna, Paweł Zaskalski i 
Krzysztof Góra.  

6. Pion sportu wyczynowego – Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Kobiet, plany, organizacja, 
sponsorzy. 

http://pzszach.pl/2021/02/10/uchwala-nr-21-02-2021/
http://pzszach.pl/2021/02/05/uchwala-nr-20-02-2021/
http://pzszach.pl/2021/02/05/uchwala-nr-19-02-2021/
http://pzszach.pl/2021/02/05/uchwala-nr-18-02-2021/
http://pzszach.pl/2021/02/04/uchwala-nr-17-02-2021/
http://pzszach.pl/2021/02/03/uchwala-nr-16-02-2021/
http://pzszach.pl/2021/02/03/uchwala-nr-15-02-2021/
http://pzszach.pl/2021/02/03/uchwala-nr-14-02-2021/
http://pzszach.pl/2021/02/03/uchwala-nr-13-02-2021/
http://pzszach.pl/2021/02/03/uchwala-nr-12-02-2021/
http://pzszach.pl/2021/02/03/uchwala-nr-11-02-2021/
http://pzszach.pl/2021/02/03/uchwala-nr-10-02-2021/
http://pzszach.pl/2021/02/03/uchwala-nr-9-02-2021/
http://pzszach.pl/2021/01/25/uchwala-nr-8-01-2021/
http://pzszach.pl/2021/01/25/uchwala-7-01-2021/
http://pzszach.pl/2021/01/25/uchwala-nr-6-01-2021/
http://pzszach.pl/2021/01/22/uchwala-nr-5-01-2021/
http://pzszach.pl/2021/01/22/uchwala-nr-4-01-2021/
http://pzszach.pl/2021/01/22/uchwala-nr-3-01-2021/
http://pzszach.pl/2021/01/22/uchwala-nr-2-01-2021/
http://pzszach.pl/2021/01/22/uchwala-nr-1-01-2021/
http://pzszach.pl/2021/01/04/uchwala-nr-79-12-2020/
http://pzszach.pl/2020/12/31/uchwala-nr-78-12-2020/
http://pzszach.pl/2020/12/29/uchwala-nr-77-11-2020/
http://pzszach.pl/2020/12/29/uchwala-nr-76-11-2020/
http://pzszach.pl/2020/12/29/uchwala-nr-75-11-2020/


Informację przedstawił Prezes PZSzach. Poinformował, że pula nagród w IMP oraz IMPK 2021 
będzie rekordowa, przewidywana w wys. 305.000 zł, a jeszcze oczekujemy na wyniki wniosków 
o dofinansowanie ze strony Miasta Bydgoszcz oraz dwóch sponsorów. W trakcie Mistrzostw 
premierę będzie miał film o szachach przygotowany we współpracy z PZSzach Dyrektorem 
Turnieju będzie Maciej Cybulski. Prezes ocenił, że jedynym zagrożeniem może być wzrost 
obostrzeń antyepidemicznych lub wystąpienie przypadków zachorowań na COVID-19 wśród 
uczestników mistrzostw.  

Kamila Kałużna pogratulowała Prezesowi wyników pracy przy organizacji Mistrzostw. 
Zaproponowała skontaktowanie się z hotelem-gospodarzem oraz sanepidem w sprawie 
ustalenia i ujednolicenia procedur antycovidowych. Łukasz Turlej również pogratulował 
Prezesowi wykonanej pracy i wyraził nadzieję, że w Bydgoszczy powstanie kolejny silny 
organizacyjnie ośrodek szachowy.  

Prezes poinformował również o przebiegu i stanie rozmów ze sponsorami wspierającymi 
całorocznie działalność szachową w Polsce, w tym m.in. Lotto.  

Poinformował też, że w trakcie Mistrzostw wprowadzone zostaną, w związku z wydarzeniami 
które miały miejsce w 2020 r., ściślejsze zabezpieczenia przeciwdziałające stosowaniu dopingu 
elektronicznego.  

7. Sprawy pionu zarządzania związkiem  
 
- Status kanałów PZSzach w social mediach, w tym Youtube 
 
Łukasz Turlej stwierdził, że nie jest pewien czy status kanału Youtube PZSzach został 
uregulowany formalnie. Prezes wyjaśnił, że kanał ten był prowadzony przez lata osoby bez 
specjalnego zaangażowania PZSzach. Jednakże w czasach pandemii grupa została poszerzona i 
dokonała profesjonalizacji kanału, zarówno od strony merytorycznej jak i technicznej bez 
angażowania zasobów PZSzach.  
 
Łukasz Turlej wskazał, że należy dążyć do sformalizowania i dookreślenia zasad współpracy, 
tym bardziej że kanał jest określany jako informacyjny Polskiego Związku Szachowego. Kamila 
Kałużna wskazała, że treści publikowane na kanale uznawane są przez środowisko za oficjalne 
stanowisko Związku i w związku z tym zgadza się ze zdaniem Łukasza Turleja.  
 
Radosław jedynak wyjaśnił, że współpraca z twórcami i komentatorami kanału układa się 
dobrze, stwierdził że w ostatnim czasie ilość subskrybentów kanału wzrosła z około tysiąca do 
kilkunastu tysięcy osób. Szymon Pieczewski wskazał, że kanały tego typu mają najczęściej 
charakter autorski, i w razie zmiany obsady osobowej kanał mógłby stracić na atrakcyjności i na 
znaczeniu. Andrzej Matusiak zaapelował o uregulowanie zasad współpracy. Ze zdaniem tym 
zgodził się Rafał Siwik, który wskazał, że w długofalowej perspektywie współpraca nie może 
opierać się jedynie na dobrych relacjach osobistych i powinna zostać formalnie uregulowana.  
 

8. Program do klas sportowych i Szkół Mistrzostwa Sportowego. 
 
Kamila Kałużna przedstawiła zasady formalne utworzenia szkoły sportowej lub klasy sportowej 
dla danego sportu. Poinformowała że do chwili obecnej w sporcie szachowym nie zostały 
przygotowane dokumenty jaka regulamin i programy szkolenia, które mogłyby zostać 
zaakceptowane i wdrożone drogą ministerialną. Skutkiem tej sytuacji jest brak możliwości 
prowadzenia zajęć w klasach sportowych jak też rezygnacja wielu szkół z województwa 
małopolskiego z prowadzenia zajęć szachowych na rzecz np., brydża sportowego, poza 
projektem „Edukacja przez szachy w szkole”.  
W dyskusji na temat możliwości stworzenia takiego programu oraz możliwości znalezienia osób 
posiadających wystarczające do tego kompetencje udział wzięli Kamila Kałużna, Paweł 
Zaskalski, Artur Jakubiec i Szymon Pieczewski oraz Radosław Jedynak.  
Andrzej Matusiak poinformował że wstępny program przygotowali w latach 2017-2018 Marian 
Sadzikowski oraz Jacek Bielczyk, natomiast sprawa nie została dalej poprowadzona.   



 
9. Pokontrolny protokół KR  

 
Kamila Kałużna poinformowała, ze protokół ze styczniowych działań kontrolnych 
przedstawiony przez Komisje Rewizyjną jest niepokojący. Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę że 
za MP w szachach szybkich w Trzciance opłaty przekazane do PZSzach zostały obniżone w 
stosunku do KOF. Prezes wyjaśnił, że turniej w Trzciance otrzymał status MP w szachach 
szybkich w trybie nagłym, gdyż była to ostatnia możliwość przeprowadzenia MP w roku 2020 w 
związku z wzbierającą jesienną falą pandemii. Ponieważ część osób już dokonało opłaty 
wpisowego nie było możliwości podniesienia opłat regulaminowych, i na podstawie 
porozumienia z organizatorami dotychczasowe opłaty zostały podzielone pomiędzy 
organizatora i PZSzach. Sytuacja była absolutnie wyjątkowa, i tylko dzięki takiemu działaniu MP 
w roku 2020 w ogóle się odbyły a PZSzach otrzymał z tego tytułu jakiekolwiek opłaty. 
W dalaszej dyskusji udział wzięli Kamila Kałużna, Artur Jakubiec, Andrzej Matusiak oraz 
Radosław Jedynak. Prezes stwierdził, że kontrola Komisji nie została chyba zakończona, w 
związku z czym nie można póki co omawiać wyników kontroli. Andrzej Matusiak poinformował, 
że kontrola nie została formalnie zakończona, jednakże część spraw została już sprawdzona i 
komisja zdecydowała się na zadanie pytań Zarządowi, co protokołem 2-02-KR/2021 uczyniono.  
Paweł Zaskalski poinformował o przyczynach odmowy udzielenia Komisji Rewizyjnej dostępu 
do PIT-ów, gdyż dokumenty te zawierają dane osobowe zastrzeżone i niepotrzebne w pracy 
Komisji. Komisja ma dostęp zaś do list płac z których może uzyskać, drogą wykonania zestawień, 
wszystkie dane o osiągniętych wynagrodzeniach.  
Prezes poinformował że w toku dalszych prac kontrolnych w Biurze PZSzach uczestniczyć będą 
pełnomocnicy prawni Zarządu, zorientowani w tematyce.  
Łukasz Turlej zapytał o sposób realizacji uchwały WZD z września 2020 r. w sprawie ujawnienia 
wynagrodzeń członków Zarządu i wyraził wątpliwość co do prawidłowości jej realizacji. Prezes 
wyjaśnił że uchwała została wykonana w postaci publikacji wynagrodzeń członków zarządu za 
prace w zarządzie, a nie wykonywanie innych zleceń. W dalszej dyskusji udział wzięli Agnieszka 
Brustman, Łukasz Turlej, Rafał Siwik i Radosław Jedynak.  
Łukasz Turlej przedstawił wniosek formalny dotyczący sposobu wykonania uchwały WZD z 20 
września 2020 dotyczącej ujawnienia wysokości wynagrodzeń członków Zarządu PZSzach. 
Przewodniczący Zebrania, ze względu na długą treść wniosku poprosił o złożenie tego wniosku 
w formie pisemnej.  
 
O godzinie 20.36 w związku z upływem ustalonego czasu na prowadzenie Zebrania 
Przewodniczący zakończył obrady i poinformował, że dalsze punkty porządku obrad zostają 
przeniesione zostaną do rozpatrzenia w trakcie następnego zebrania Zarządu.  
 
 

Protokolant – Paweł Bekanowski  
(protokół sporządzony na podstawie nagrania z przebiegu zebrania) 

Przewodniczący Zebrania  
 

Radosław Jedynak 
 

 

 

 

  


