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Szanowne Delegatki i Delegaci, Drogie Koleżanki i Koledzy Sędziowie, Szanowni Państwo!

Jako Członkowie dotychczasowego Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego czujemy
się w obowiązku przybliżyć środowisku szachowemu, a w szczególności środowisku
sędziowskiemu aktualną niepokojącą sytuację związaną z działalnością Kolegium Sędziów
PZSzach. Rozesłany kilkanaście dni temu drogą e-mailową komunikat organizacyjny „wyborczej
Konferencji Sędziowskiej” w Krakowie bardzo nas zdziwił oraz negatywnie zaskoczył.

My, niżej podpisani członkowie Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego nie
otrzymaliśmy do opinii oferty organizacji Konferencji. Nie został również skonsultowany z nami
nietypowy termin Konferencji. Wybrano dni, w których odbywa się Puchar Polski w Szachach, co
uniemożliwia uczestnictwo w Konferencji części członkom dotychczasowego Kolegium oraz bez
wątpienia części licznego środowiska sędziowskiego w Polsce.

W rozsyłanych materiałach znajdujemy zapis, iż Konferencja jest organizowana „Zgodnie z
decyzją Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego z dnia 8 sierpnia 2021”. Informujemy,
że zapis ten jest niezgodny z prawdą. W tym okresie nie zostało zwołane zebranie Kolegium
Sędziów, nie odbyły się też żadne konsultacje bądź głosowania elektroniczne. Uważamy, że
dotychczasowy Przewodniczący Kolegium Sędziów podejmując taką decyzję nie dopełnił
obowiązków związanych z prawidłowym procedowaniem spraw wewnątrz Kolegium. Wobec
powyższego uważamy tę decyzję za nieważną – i stanowczo odradzamy udziału w tym
przedsięwzięciu.

Niezrozumiałym dla nas oraz dla większości środowiska sędziowskiego jest fakt, iż od 24 lat
wszystkie konferencje wyborcze organizowane są w tym samym miejscu – w Krakowie.
Zastanawiający jest fakt, dlaczego uniemożliwia się organizację konferencji wyborczych w innych
lokalizacjach? Czy jest to jedyny ośrodek, w którym działają sędziowie szachowi?

Uważamy, że środowisko sędziowskie zasługuje na rzetelną informację i niezrozumiałym dla nas
są decyzje podejmowane jednoosobowo. Zawsze byliśmy otwarci do współpracy, wychodziliśmy
z inicjatywą działań szkoleniowych dla sędziów, dlatego nie rozumiemy dlaczego zamiast dialogu
wewnątrz Kolegium następuje próba siłowego narzucenia terminu i miejsca Konferencji oraz
przeniesienie dyskusji poza Kolegium.

Podkreślamy, że naszą intencją nie jest przejęcie, ograniczenie czy zniszczenie działalności
Kolegium. Chcemy, aby zbliżające się wybory Kolegium Sędziów PZSzach zostały zorganizowane
uczciwie, w akceptowalnym przez wszystkich terminie i miejscu, z poszanowaniem kalendarza
imprez PZSzach. Ubolewamy, że nie jest możliwe wypracowanie takiej decyzji na forum
Kolegium.

Kolegium Sędziów jako jednostka autonomiczna w myśl Statutu PZSzach i istniejących
regulaminów podlega bezpośrednio Walnemu Zgromadzeniu Delegatów. Uważamy zatem, że
rozwiązanie tej sytuacji leży w kompetencji i obowiązku Walnego Zgromadzenia Delegatów
Polskiego Związku Szachowego – najwyższej władzy w Związku.
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