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 Warszawa, dnia 20 maja 2021r. 

 

 

UCHWAŁA KOMISJI WYRÓŻNIEŃ I DYSCYPLINY  
POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 

Nr 2/5/2021 
z siedzibą w Warszawie  z  dnia 20 maja 2021r. 

 

w sprawie kary dyscyplinarnej nałożonej 

na  Pana Mzzzzzz Czzzzzzzzzz  [sędziego]   

 

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 jako organ II Instancji w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawie  

przeciwko sędziemu Mzzzzzzzz Czzzzzzzzzz 

obwinionemu o złamanie regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

w dwóch miejscach w pkt. 7.1 oraz 7.3. tj. o przewinienia dyscyplinarne z § 1 pkt 1 Regulaminu 

Dyscyplinarnego Polskiego Związku Szachowego  

po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2021r. na posiedzeniu w trybie obiegowym odwołania obwinionego 

od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej działającej w imieniu Kolegium Sędziów Polskiego Związku 

Szachowego z daty 13 kwietnia 2021 r. (bez sygnatury),  

działając na podstawie § 24 ust. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Szachowego, w 

trybie nadzoru postanawia  

 

zmienić w całości zaskarżone Orzeczenie I instancji, uznać Obwinionego za niewinnego popełnienia 

zarzucanego mu czynu i uchylić w całości orzeczoną w stosunku do obwinionego karę upomnienia. 

 

 



  Polski Związek Szachowy 

 ul. Marszałkowska 84/92 

00-514 Warszawa 

KRS: 0000143874 

  NIP: 5261667148 

REGON: 000865987 

Uzasadnienie 

W toku poczynionych ustaleń i przedstawionych przed Komisją Wyróżnień i Dyscypliny Polskiego Związku 

Szachowego dowodów, a także złożonych w toku postępowania przez Obwinionego wyjaśnień i w związku ze 

złożonym odwołaniem – po dokonaniu dogłębnej analizy sytuacji zaistniałej podczas Drużynowych Mistrzostw 

Polski Juniorów Zzzzzzzzzzzzzzzzz– ustalono, że Kolegium Sędziów wydające orzeczenie z dnia 13 kwietnia 

2021r.  dopuściło się naruszeń polegających na: 

 

1. uchybieniach proceduralnych naruszających §14 ust. 1. Regulaminu Dyscyplinarnego poprzez 

przekroczenie terminu do wydania decyzji i przekroczeniu go o kilka tygodni, co z mocy prawa 

uniemożliwia przyjęcie orzeczenia dyscyplinarnego jako obowiązującego i dopuszczalnego w 

jakimkolwiek ujęciu. 

 

2. Błędnych ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wydanego orzeczenia polegających na 

całkowitym pominięciu wydanych decyzji Wiceprezesa ds. sportu wyczynowego PZSzach oraz 

Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej PZSzach wyrażających zgody na sposób postępowania 

Obwinionego  – i bezzasadne przypisanie winy obwinionemu - pomimo faktu posiadanych zgód. 

 

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

Szachowym zaprezentowane zachowanie Kolegium Sędziów godzi w dobre imię tego sportu. 

Z tych względów orzeczono jak na wstępie. 

Orzeczenie jest prawomocne zgodnie z § 27 regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Szachowego.  

Komisja Wyróżnień i Dyscypliny w składzie: 

Przewodniczący – Robert Krasiewicz 

Członek Komisji – Jan Pruszkowski 

Członek Komisji – Robert Siekanka 
 

 

do wiadomości: 
 

- Zarząd PZSZACH 

 


