
 

Protokół  

z zebrania Zarządu Polskiego Związku Szachowego 

 

przeprowadzonego w trybie zdalnym na platformie internetowej Microsoft Teams 

 

28 listopada 2021 r. (niedziela), godz. 10.05-11.01 

 

uczestnicy zebrania 

Radosław Jedynak  – Prezes 

Aleksander Sokólski  – Skarbnik  

Artur Jakubiec  – Wiceprezes 

Paweł Zaskalski  – Wiceprezes 

Anna Mrozińska  – Członek Zarządu  

Kamila Kałużna  – Członek Zarządu  

Łukasz Turlej  – Członek Zarządu  

 

 

Proponowana agenda zebrania 

 

1. Powitanie. 

2. Stwierdzenie ważności zebrania i zdolności do podejmowania uchwał. 

3. Zatwierdzenie agendy zebrania. 

4. Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach na rok 2022 (A. Sokólski). 
5. Sprawy pionu sportu powszechnego (P. Zaskalski). 
6. Sprawa zmiany federacji przez IM Maltsevskaya, Aleksandra (A. Jakubiec) 
7. Sprawy bieżące. 
8. Zakończenie obrad. 

Przebieg zebrania 

1. Powitanie. 

O godz. 10.05 zebranie otworzył Prezes Radosław Jedynak który powitał zebranych,  
otworzył zebranie i objął przewodniczenie obradom.  

2. Stwierdzenie ważności zebrania i zdolności do podejmowania uchwał. 

Przewodniczący stwierdził że zebranie zwołane zostało prawidłowo. obecnych jest 7 

członków Zarządu, i w związku z tym uznał Zebranie za ważne i zdolne do podejmowania 

uchwał.  

Przewodniczący poinformował, że obecny jest również protokolant zebrania Paweł 

Bekanowski. Następnie przekazał prowadzenie obrad Aleksandrowi Sokólskiemu. 



3. Zatwierdzenie porządku dziennego zebrania. 

AS zaproponował uzupełnienie porządku dziennego o nowy punkt 4 o treści „Informacja o 

uchwałach przyjętych drogą elektroniczną”.  

Innych propozycji zmian nie zgłoszono.  

 

W głosowaniu w sprawie przyjęcia porządku dziennego oddano 7 głosów, 5 za,  2 

wstrzymujące.  

4. Informacja o uchwałach przyjętych drogą elektroniczną 

Przewodniczący poinformował, że w okresie od poprzedniego zebrania Zarząd podjął 

uchwały o numerach od 92/08/2021 do 121/11/2021. Treść wszystkich uchwał została 

opublikowana na stronie pzszach.pl. Do informacji nie zgłoszono uwag.  

 

W głosowaniu w sprawie przyjęcia informacji oddano 7 głosów, 5 za, 2 wstrzymujące.  

Informacja została przyjęta.  

5. Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach na rok 2022 (A. Sokólski). 

Przewodniczący poinformował, że projekt KOF na rok 2022 został przedstawiony 
zebranym drogą mailową. W porównaniu do obowiązującego w 2021 r. komunikatu w 
projekcie znalazły się poprawki o charakterze aktualizacyjnym oraz redakcyjnym 
zgłoszone przez biuro PZSzach i Przewodniczącego KEKiR.  

Jedynym nowym punktem jest punkt 21 - propozycja objęcia abolicją należności wobec 
PZSzach naliczonych przed dniem 1 stycznia 2015 i nierozliczonych do końca roku 2021.  

 
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie poprawek:  

i. poprawki porządkowej w postaci przeniesienia dotychczasowych punktów 11 i 
12 jako punkty 4 i 5. 

ii. poprawki porządkowej w postaci umieszczenia postanowienia o abolicji jako 
podpunktu 2 w punkcie „Postanowienia końcowe”.  

Łukasz Turlej zaproponował usunięcie punktu 3.5 w całości, ponieważ FIDE wycofało 
się z pobierania opłat za rejestrację objętych tym punktem turniejów. Zdanie odmiennie 
wyraził Aleksander Sokólski, który zaproponował wprowadzenie górnego ograniczenia 
wysokości opłat w nowym podpunkcie c punktu 3.5.  W ożywionej dyskusji udział wzięli 
Artur Jakubiec, Anna Mrozińska, Aleksander Sokólski i Paweł Zaskalski. Ustalono 
kompromisową propozycję wprowadzenia punktu 3.5 c ograniczającego maksymalną 
wysokość jednostkowej opłaty do 500 zł za turniej lub imprezę (festiwal) w ramach której 
rozgrywki odbywają się w wielu grupach turniejowych.  

 
Po wygaśnięciu dyskusji Przewodniczący zarządził głosowania:  
 
- w sprawie przyjęcia poprawki o zamianę numeracji punktów 11 i 13 na 4 i 5   

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za. 
Poprawka została przyjęta.  
 

- w sprawie przyjęcia poprawki o umieszczeniu postanowienia o abolicji w puncie 
„Postanowienia końcowe”  

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za. 
Poprawka została przyjęta.  



- w sprawie poprawki wprowadzającej nowy podpunkt 3.5 c o treści „opłata wynosi 
maksymalnie 500 zł za imprezę (turniej lub festiwal turniejów)”  

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za. 
Poprawka została przyjęta.  

 
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowaną treść KOF 2022 

wraz z przyjętymi poprawkami.  
W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za. 
UCHWAŁA 122/11/2022 

6. Sprawy pionu sportu powszechnego (P. Zaskalski). 

Paweł Zaskalski poinformował że nie zaszły zmiany w projektach pionu. Trwa kolejna 
edycja projektu „Edukacja przez szachy w szkole”, zawarto umowy z ponad 80 
nauczycielami. W roku 2021 udało się ponownie uzyskać dofinansowanie ministerialne 
na projekt „Klub w szkole”, kilkanaście klubów prowadzi w szkołach zajęcia z najbardziej 
uzdolnionymi uczniami.  

 
W 2021 r. odbył się też duży kurs doszkalający do prowadzenia zając szachowych w 

trybie zdalnym z udziałem 150 nauczycieli. 

7. Sprawa zmiany federacji przez IM Maltsevskaya, Aleksandra (A. Jakubiec) 

Artur Jakubiec poinformował, że wpłynęła prośba Aleksandry Maltsewskiej w sprawie 
zmiany federacji na polską. Koszt zmiany federacji wg tabeli FIDE zawodnika o rankingu 
2400+ to 6000 EURO. Zawodniczka ma po ojcu polskie pochodzenie, tytuł IM i ranking 
2411. Artur Jakubiec rekomenduje wyrażenie przez Zarząd zgody wskazując na 
potencjalną możliwość istotnego wzmocnienia kobiecej reprezentacji polski. W dyskusji 
udział wzięli Łukasz Turlej, Radosław Jedynak i Paweł Zaskalski.  

Zarząd upoważnił Wiceprezesa Artura Jakubca do prowadzenia dalszych rozmów tej 
sprawie.  

8. Sprawy bieżące. 

Brak zgłoszeń w tym punkcie.  

9. Zakończenie obrad. 

o godz. 11.01 Przewodniczący zakończył zebranie.  
 
protokolant – Paweł Bekanowski  
 

 Przewodniczący Zebrania  
 /-/  
 Aleksander Sokólski  
 



Uchwała 122/11/2021 
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Komunikatu Organizacyjno-Finansowego nr 1/2022. 

Zarząd PZSzach postanowił o przyjęciu Komunikatu Organizacyjno-Finansowego 
nr 1/2022  

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za. 

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka, Szymon Pieczewski. 

 


