
 

Protokół  

z zebrania Zarządu Polskiego Związku Szachowego 

przeprowadzonego w trybie zdalnym na platformie internetowej Microsoft Teams 

 

18 lutego 2022 r. (piątek), godz. 18.00-18.42 

 

uczestnicy zebrania 

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

Proponowana agenda zebrania 

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. Informacja o przebiegu MŚ BiS rozegranych w grudniu 2021 w Warszawie (A. Jakubiec). 
6. Pion sportu powszechnego – ocena działań zrealizowanych w roku 2021, z uwzględnieniem 

specyfiki pracy w okresie pandemii COVID-19, perspektywy na przyszłość (P. Zaskalski). 
7. Pion sportu wyczynowego - stan przygotowań do IMP oraz cyklu Pucharu Polski w roku 2022 

(R. Jedynak). 
8. ocena działań i wyników osiągniętych w roku 2021, oraz plany i stan organizacyjny imprez w 

roku 2022. 
9. Zakończenie obrad. 

Przebieg zebrania  

1. Powitanie. 
 

Zebranie otworzył Prezes Radosław Jedynak, który przywitał zebranych.  

 

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 
 

Prezes stwierdził, że zebranie zostało zwołane prawidłowo, obecnych jest 9 członków Zarządu, 

w związku z czym uznał zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.  



 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 
Prezes zaproponował przyjęcie porządku obrad zgodnie z przedłożonym w agendzie 

projektem.  
W głosowaniu oddano 9 głosów, 9 głosów za.  
 

4. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną (R. Jedynak). 
 
Prezes poinformował, że od poprzedniego zebrania przyjętych zostało 21 uchwał w trybie 

głosowań elektronicznych i zaproponował ich zatwierdzenie w głosowaniu.  
 
W głosowaniu oddano 8 głosów, 8 głosów za.  
 
Prezes poprosił Aleksandra Sokólskiego o dalsze prowadzenie obrad.  
 

5. Informacja o przebiegu MŚ BiS rozegranych w grudniu 2021 w Warszawie (A. Jakubiec). 
 
Artur Jakubiec poinformował, że Mistrzostwa odbyły się w Warszawie w dn. 25-30 grudnia 

2021. Realizację imprezy w Polsce (po wycofaniu się Kazachstanu) uzgodnił Premier Mateusz 
Morawiecki z  Prezydentem FIDE Arkadijem Dworkowiczem. Premier zapewnił też finansowanie 
imprezy. Pomimo iż PZSzach miał tylko 10 dni na całe przygotowania impreza wypadła perfekcyjnie 
pod względem organizacyjnym. W licznych komentarzach uczestnicy podkreślali że PZSzach spisał się 
wręcz idealnie.  

Sportowo podkreślić należy tytuł Wicemistrza Świata Jana Krzysztofa Dudy w szachach 
błyskawicznych jak też jego czołowe miejsce w rapidzie. Dodatkowo dzięki puli dzikich kart w 
mistrzostwach wzięło udział wielu polskich zawodników, w tym juniorów, którzy mogli spotkać się z 
najlepszymi na świecie, a to powinno zaprocentować już w najbliższej przyszłości. 

Impreza była jedną z najsilniej obsadzonych w historii polski, a na pewno najsilniejszą w XXI 
wieku. Udział wziął mistrz świata Magnus Carlsen, któremu z Polakami nie poszło tym razem łatwo. 

Artur Jakubiec szczególne podziękowania przekazał dla działaczy i pracowników PZSzach za 
nagłe i niespodziewane poświęcenie świątecznego czasu rodzinnego na organizację imprezy.  

W krótkiej dyskusji podsumowującej Mistrzostwa udział wzięli Kamila Kałużna,. Łukasz Turlej 
i Radosław Jedynak. Łukasz Turlej jako dyrektor imprezy podziękował wszystkim zaangażowanym w 
przebieg tej imprezy.    

Radosław Jedynak wskazał, że głównym organizatorem był PZSzach który zawierał umowy na 
wszystkie działania i wziął na siebie pełną odpowiedzialność za przebieg imprezy. Podziękował 
wszystkim którzy przyczynili się do przeprowadzenia imprezy, szczególnie wskazując na rolę Aliny 
Kaszlińskiej i Radosława Wojtaszka którzy pośredniczyli w początkowej fazie uzgodnień. Podkreślił 
zaangażowanie premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra Łukasza Schreibera którzy zapewnili 
bazę finansową a także podziękował Łukaszowi Turlejowi za zaangażowanie w roli dyrektora turnieju.  

 
6. Pion sportu powszechnego  

ocena działań zrealizowanych w roku 2021, z uwzględnieniem specyfiki pracy w okresie 
pandemii COVID-19, perspektywy na przyszłość (P. Zaskalski). 

 
Paweł Zaskalski poinformował, że w 2021 r. udało się zrealizować wszystkie założenia poprez 

z przede wszystkim realizację projektów „Edukacja przez szachy w szkole” oraz „Klub szachowy w 
szkole”. W roku 2022 spodziewana jest jeszcze większa ilość szkół oraz klubów zaangażowanych w 
projekt. W 2021 odbył się też Turniej Finałowy w Hotelu Mariott-Courtyard w Warszawie, oraz 
rozpoczęte zostały pilotażowe szkolenia szachowe w przedszkolach.  

Kamila Kałużna zapytała o nowości i innowacje przewidywane w programach nowym roku. 
Wskazała również, że projekt w jej ocenie upadają, gdyż są prowadzone wyłącznie działania 
kontynuacyjne a  nie rozwojowe.  

W odpowiedzi Radosław Jedynak poinformował że przygotowywane są projekty poszerzenia 
zakresu działalności, i temu celowi służyć będą rozmowy oraz wnioski dotacyjne składane na 2022. 
Przypomniał też, że lata 2020 i 2021 były specyficzne, zdominowane przez trwający stan zagrożenia 
epidemicznego ze wszystkimi tego konsekwencjami.  



 
7. Pion sportu wyczynowego  

Stan przygotowań do IMP oraz cyklu Pucharu Polski w roku 2022 (R. Jedynak). 
 

Prezes poinformował, że tegoroczne Mistrzostwa Polski odbędą się w Kruszwicy na 600-lecie 

miasta. Podkreślił życzliwość wojewody i prezydenta miasta dla realizacji imprezy. Cały hotel będzie 

przeznaczony dla imprezy. Przewidywany budżet będzie nie mniejszy niż w roku ubiegłym. Trwają 

ustalenia najdogodniejszego terminu ze względu na terminarze międzynarodowe, tak aby zapewnić 

udział najlepszych zawodników polskich. Ze względu na awans i przygotowania do Turnieju 

Kandydatów w mistrzostwach nie zagra Jan-Krzysztof Duda.  
Tegoroczny Puchar Polski będzie obejmował cykl 4 turniejów, z nastawieniem na realizację ich 

w miarę możliwości w mniejszych miejscowościach a nie w wielkich aglomeracjach. Turniej I odbędzie 

się w kwietniu w Elblągu, gdzie władze miasta udostępniają znakomitą salę., oraz dodatkowo 

zorganizowany będzie turniej dla dzieci. Turniej II odbędzie się najprawdopodobniej w Puławach, w 

salach Pałacu Czartoryskich. Turniej III odbędzie się w lipcu w Łodzi, w Sali Teatru Wielkiego, trwa 

ustalanie dokładnego terminu. Turniej IV odbędzie się w październiku w Bydgoszczy, w Teatrze 

Wielkim. W stosunku do roku 2021 wprowadzony będzie nowy prostszy system sumowania punktów.  

Przewidywana łączna pula nagród to 300.000 PLN. Finansowanie jest zapewnione już w ponad 

75% i nie widać tutaj żadnych zagrożeń.  

Łukasz Turlej zapytał czy istnieje możliwość usunięcia kolizji terminowej z rozgrywanym 

tradycyjnie w lipcu Warszawskim Festiwalem Szachowym im. M. Najdorfa i zaapelował o rozwiązanie 

tego problemu. W odpowiedzi Prezes wskazał, że każdy przewidywany termin będzie w jakiś sposób 

kolizyjny z innymi imprezami, odpowiedział, oraz że będzie tej sprawie przyglądał się ze szczególną 

uwagą.  

Łukasz Turlej zapytał o planowany termin ekstraligi. Prezes poinformował, że rozważany jest 

termin 3-10 września w Bydgoszczy.  

Łukasz Turlej poprosił też o informację o stanie procedury przejścia WGM A. Malcewskiej, i czy 

w związku z tym będzie ona mogła zagrać w Mistrzostwach Polski oraz wejść do Kadry Narodowej.  

W odpowiedzi Artur Jakubiec poinformował że procedura jest na ukończeniu. Zawodniczka w 

tym sezonie ze względu na trwający już system kwalifikacji na pewno nie zagra w Mistrzostwach Polski, 

natomiast będzie mogła reprezentować nasz kraj w zawodach międzynarodowych.  

 

8. Ocena działań i wyników osiągniętych w roku 2021, oraz plany i stan organizacyjny 
imprez w roku 2022. 

 
Prezes uznał zakończony rok 2021 za bardzo udany pod względem sportowym wskazując 

szczególnie na wyniki indywidualne Jana-Krzysztofa Dudy (Puchar Świata i awans do turnieju 
kandydatów, Wicemistrzostwo Świata w szachach błyskawicznych) oraz drużynowy medal na 
Drużynowych Mistrzostwach Europy.  

Prezes poinformował, że w 2022 roku jeden z turniejów Chess Tour odbędzie w Warszawie, a 
jego dyrektorem będzie Łukasz Turlej.  

Kamila Kałużna zaapelowała o poprawienie raportowania z działalności Akademii Szachowej 
wskazując że od dłuższego czasu nie była aktualizowana strona Akademii, na której jest wiele 
nieaktualnych informacji.  

Artur Jakubiec przyjął tę uwagę i stwierdził że podejmie w najbliższym czasie stosowne 
działania.  

 
9. Zakończenie obrad.  

 
O 18.42 zebranie zostało zakończone.  
  

Protokolant – Paweł Bekanowski   

 Przewodniczący Zebrania 

(-)   

Aleksander Sokólski 


