
 

Protokół  

z zebrania Zarządu  

Polskiego Związku Szachowego 

zwołane na podstawie par. 10 zdanie 3 Regulaminu Zarządu PZSzach 

platforma internetowa Microsoft Teams 

6 lipca 2021 r. (wtorek) godz. 9:30 

obecni na zebraniu 

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

protokolant – Paweł Bekanowski  

 

Proponowana agenda zebrania 

1. Powitanie. 

2. Stwierdzenie ważności zebrania i zdolności do podejmowania uchwał. 

3. Zatwierdzenie agendy zebrania. 

4. Informacja o możliwych konsekwencjach prawnych odmowy złożenia przez Członka Zarządu 
PZSzach oświadczenia wymaganego na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z późn. zm. w związku 
przepisami ustawy o sporcie oraz ustawy o rachunkowości, wynikających z powyższych 
przepisów jak również z obowiązującego prawa wewnatrzzwiązkowego.  

5. Indywidualny Puchar Polski w szachach szybkich 2021 – informacja o stanie przygotowań. 

6. Mistrzostwa Polski w szachach błyskawicznych 2021 – informacja o stanie przygotowań. 

7. Zakończenie obrad. 

 



Przebieg zebrania 

1. Powitanie. 

O godzinie 9.33 Prezes Radosław Jedynak powitał zebranych i objął przewodniczenie 
obradom. Poinformował, że agenda zebrania została członkom zarządu przesłana. 
Poinformował też, że w zebraniu uczestniczy w charakterze protokolanta p. Paweł 
Bekanowski, a przebieg zebrania jest nagrywany.  

2. Stwierdzenie ważności zebrania i zdolności do podejmowania uchwał. 

Przewodniczący stwierdził że w zebraniu uczestniczy 8 członków zarządu, uznał zebranie za 
prawidłowo zwołanie, i zdolne do podejmowania uchwał. 

3. Zatwierdzenie agendy zebrania. 

Kamila Kałużna zaproponowała uzupełnienie porządku obrad o punkt „przedstawienie 
Zarządowi informacji o stanie sprawy dot. zawodniczki P. W. toczącej się w Trybunale 
Arbitrażowym przy PKOL”. Łukasz Turlej podtrzymał ten wniosek.  

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie uzupełnienia porządku obrad o wniosek 
Kamili Kałużnej. Oddano 2 głosy za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący.  
Wniosek nie został przyjęty.  
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie porządku dziennego zebrania agendy zgodnie z 
przedstawionym w zawiadomieniu agendą. 
Oddano 6 głosów za, 2 przeciw.  

Porządek obrad został przyjęty.  

4. Informacja o możliwych konsekwencjach prawnych odmowy złożenia przez Członka Zarządu 
PZSzach oświadczenia wymaganego na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z późn. zm. w związku 
przepisami ustawy o sporcie oraz ustawy o rachunkowości, wynikających z powyższych 
przepisów jak również z obowiązującego prawa wewnatrzzwiązkowego.  

Prezes przedstawił informacje otrzymaną od biegłego rewidenta że nie może on 
kontynuować swojej pracy jeśli nie otrzyma od wszystkich członków zarządu oświadczeń w 
sprawie „prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu”. Jest to wymóg ustawowy i 
jego spełnienie przez każdego członka Zarządu jest obowiązkowe. Poinformował też, że na 
dzień 7 lipca wraz z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej PZSzach wyznaczył 
nieprzekraczalny termin na wykonanie tego obowiązku dla tych członków Zarządu którzy nie 
wypełnili jeszcze tego obowiązku. Stwierdził też, że jest wiele konsekwencji przewidzianych 
zarówno w przepisach oprawa państwowego jak też w nowym Regulaminie Dyscyplinarnym 
PZSzach i zaapelował do wszystkich członków zarządu o zaznajomienie się z tymi przepisami.  

Łukasz Turlej poprosił o usprawnienie kontaktu Prezesa z członkami Zarządu., które jego 
zdaniem ostatnio pozostawia wiele do życzenia. 

Kamila Kałużna podziękowała za przesłanie dokumentów do podpisu i poprosiła o 
przedstawienie tych konsekwencji prawnych. W odpowiedzi Prezes poprosił o skierowanie 
takich zapytań do Departamentu Prawnego. Stwierdził też, że brak znajomości 
obowiązujących przepisów nie może być podstawą do ich niestosowania i zaapelował o 
bieżące uzupełnianie wiedzy.  

W dalszej dyskusji udział wzięli Krzysztof Góra, Kamila Kałużna oraz Paweł Zaskalski.   

5. Indywidualny Puchar Polski w szachach szybkich 2021 – informacja o stanie przygotowań. 



Prezes poinformował, że pracował nad tym cyklem turniejów od wielu miesięcy. Sponsorem 
głównym będzie PGNiG, zaś sponsorami będzie wiele innych firm, które zapewnia stosowny 
fundusz nagród.  

Idea jest taka, aby turnieje odbywały się w dużych lub średnich miastach, lecz z pominięciem 
największych ośrodków w których życie szachowe kwitnie.  

W 2021 r. odbędą się 3 turnieje w Opolu, Łodzi i Bydgoszczy, a rok ten, także ze względu na 
pandemię, należy traktować jako pilotażowy.  

W 2022 roku przewidywane są 4 turnieje cyklu wprowadzone do Kalendarza Imprez PZSzach 
co pozwoli na lepszą koordynację terminów.  

W dalszej dyskusji na tematy organizacyjne udział wzięli Łukasz Turlej i Radosław Jedynak. 

6. Mistrzostwa Polski w szachach błyskawicznych 2021 – informacja o stanie przygotowań. 

Artur Jakubiec poinformował, że przygotowania do mistrzostw przebiegają prawidłowo, a 
pula nagród będzie istotnie wyższa niż średnia z poprzednich lat.  Impreza planowana jest w 
Uniejowie w woj. Łódzkim w dniach 12-14 listopada 2021.  

Prezes uzupełnił informację że trwają rozmowy z kolejnymi sponsorami co powinno 
zaskutkować podwyższeniem funduszu nagród.  

7. Zakończenie obrad. 

Przed zakończeniem obrad Łukasz Turlej zawnioskował o zwołanie nadzwyczajnego 
zebrania zarządu dla omówienia sprawy toczącej się w Trybunale Arbitrażowym przy PKOL 
(sprawa P. W.). Wniosek ten poparł KG który uważa że zebrania takie powinno odbyć się w 
ciągu dwóch tygodni.  

Prezes uznał wniosek za niezgodny z Regulaminem Zarządu który nie przewiduje zebrań 
nadzwyczajnych. Poinformował też że przewiduje zwołanie kolejnego zebrania Zarządu w 
sierpniu w trybie stacjonarnym i zaproponował ujęcia tego punktu w agendzie.  

Krzysztof Góra zaapelował o każdorazowe ustalanie terminu kolejnego posiedzenia zarządu 
jeszcze w trakcie poprzedniego zebrania zarządu co było dobrą praktyką lat ubiegłych. 

Łukasz Turlej zmienił treść swojego wniosku na „zobowiązanie Prezesa o udzielenie w 
terminie 14 dni informacji członkom zarządu o stanie sprawy oraz działaniach 
podejmowanych przez PZSzach”.  

Prezes poddał wniosek pod głosowanie – oddano 3 głosy za, 5 przeciw.  

Wniosek nie został przyjęty.  

 

O godzinie 10:22 Prezes podziękował zebranym za uczestnictwo i zakończył zebranie.  

 

protokolant – Paweł Bekanowski  

 Przewodniczący zebrania  

 

 Radosław Jedynak 


