
 

Protokół  

z zebrania Zarządu Polskiego Związku Szachowego 

 

2 lipca 2022 r. (sobota), godz. 12.00 - Lublin, Hotel Arche 

 

uczestnicy zebrania 

1. Radosław Jedynak  – Prezes 

2. Aleksander Sokólski  – Skarbnik 

3. Artur Jakubiec  – Wiceprezes 

4. Paweł Zaskalski  – Wiceprezes 

5. Anna Mrozińska  – Członek Zarządu 

6. Łukasz Turlej  – Członek Zarządu 

 

Protokolant – Paweł Bekanowski (udział zdalny) 

 

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. Pion sportu powszechnego (P. Zaskalski)  

a. Turniej Finałowy projektu Edukacja przez szachy 2022 – podsumowanie  

b. SIMP 2022 – podsumowanie  

6. Pion sportu wyczynowego (A. Jakubiec)  

a. XLIV Olimpiada szachowa w Chennai – stan przygotowań  

b. IMP oraz IMPK – podsumowanie 

c. OOM 2022 – podsumowanie. 

7. Sprawy międzynarodowe  

a. Walne Zgromadzenie i wybory do władz FIDE. 

8. Zakończenie obrad. 



Przebieg zebrania 

 

1. Powitanie. 

O godzinie 12.05 zebranie otworzył Prezes Radosław Jedynak..  

 

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 

Prezes stwierdził, że zebranie zostało zwołane prawidłowo, obecnych jest 6 członków Zarządu, 

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

 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Prezes zaproponował przyjęcie porządku obrad zgodnie z przedłożonym w agendzie 
projektem. W głosowaniu oddano 6 głosów, 6 głosów za.  

 
Prezes poprosił Aleksandra Sokólskiego o dalsze prowadzenie obrad.  
 

4. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną (R. Jedynak). 

Przewodniczący obrad poinformował, że od poprzedniego zebrania przyjęte zostały 44 
uchwały w trybie głosowań elektronicznych i zaproponował ich zatwierdzenie w głosowaniu.  

 
W głosowaniu oddano 5 głosów za, 1 przeciw.  
 

5. Pion sportu powszechnego (P. Zaskalski)  

a. Turniej Finałowy projektu Edukacja przez szachy 2022 – podsumowanie  

Turniej odbył się w poniedziałek 13 czerwca 2022 w hali Torwar w Warszawie. Impreza 

bardzo udana, udział wzięło ponad 700 uczestników, każdy z nich otrzymał upominek oraz dyplom 

uczestnictwa. W trakcie turnieju wizytę złożyli minister Lukasz Schreiber, wiceprezydent Warszawy 

Renata Kaznowska oraz zastępca dyrektora Biura Edukacji Miasta Warszawy Mirosław Sielatycki. 

 

b. SIMP 2022 – podsumowanie  

Paweł Zaskalski poinformował, że impreza została przeprowadzona prawidłowo, choć z 

mniejszą niż w latach poprzednich frekwencją, gdyż pandemia COVID ponownie spowodowała 

konieczność zmiany terminu ze styczniowego na czerwcowy. Zarekomendował. jeśli tylko nie powrócą 

obostrzenia, rozgrywanie mistrzostw w sprawdzonym i dogodnym dla wszystkich terminie 

styczniowym.  

 

6. Pion sportu wyczynowego (A. Jakubiec)  

a. XLIV Olimpiada szachowa w Chennai – stan przygotowań  

Artur Jakubiec poinformował, ze Olimpiada została przeniesiona do Chennai w Indiach w 

związku z wojną wywołaną przez Rosję na Ukrainie. Oznacza to niestety większe koszty dla PZSzach, 

przede wszystkim na bilety lotnicze (średni koszt 7.000 zł/osobę). Trenerzy kadr powołali obie 

drużyny, wylot nastąpi 26 lipca  

Artur Jakubiec zwrócił uwagę że zarówno pominięci w nominacjach zawodnicy jak też trener 

innej kadry nie powinni publicznie krytykować jak też komentować podjętych decyzji personalnych. 

Trenerzy mają wolną rękę w doborze składu kadry, leży to w zakresie ich obowiązków i są za to 

rozliczani.  

W dalszej ożywionej dyskusji udział wzięli wszyscy obecni.  

Łukasz Turlej stwierdził, że obecny system jest dobry, natomiast zabrakło mu uzasadnienia dla 

wyboru składu drużyn, w szczególności drużyny kobiecej. Paweł Zaskalski  poinformował, że według 



jego wiedzy trenerzy rozmawiali bezpośrednio z zawodnikami i zawodniczkami i przedstawili motywy 

podjętych decyzji.  Artur Jakubiec poinformował, że z ekipą męską pojedzie GM Kamil Mitoń, oraz jest 

wyznaczony jeden trener wspierający ekipę kobiet w trybie on-line.  Prezes poinformował, że w sprawie 

kierownika nie zapadły jeszcze wiążące decyzje, rozważana jest kandydatura Macieja Cybulskiego.  

Łukasz Turlej ostrzegł, że mogą wystąpić problemy organizacyjne, wynikłe przede wszystkim 

z krótkiego terminu na organizację Olimpiady. Przestrzegł, aby stosować się ściśle do reżimu 

żywieniowego, tak aby ograniczyć możliwość osłabienia zespołu z powodu niedyspozycji.  Wskazał też, 

że sala gry położona jest wg map o 25 minut drogi od hotelu reprezentacji, co realnie oznacza że czas 

dojazdu może wydłużyć się nawet do godziny.  

Prezes zaapelował, aby przygotować i przesłać zawodnikom wytyczne ministerialne odnośnie 
pobytu w Indiach, w szczególności w sferze żywieniowej.  

 

b. IMP oraz IMPK – podsumowanie 

Artur Jakubiec poinformował, że IMP zostały rozegrane systemem pucharowym jak w zeszłym 

roku, jednakże z rozszerzeniem o ścieżkę repasażową Zawodnicy nie ponosili kosztów noclegów. 

Wszyscy wyjechali z nagrodami. W trakcie mistrzostw odbyła się ceremonia wręczenia  hetmanów.  

Zawodnicy są zadowoleni i należy pozostać przy tym systemie rozgrywania mistrzostw z 

ewentualnymi niewielkimi korektami regulaminowymi.  

Z przyczyn szczególnych w roku 2022 w turnieju męskim nie było dnia wolnego, co należy 
przywrócić w kolejnym roku.  

 

IMPK zostały rozegrane systemem jednokołowym identycznie jak w latach ubiegłych. Wyniki 

należy uznać za nieoczekiwane i stawiające trudne zadanie przed trenerem kadry narodowej kobiet.   

 

c. OOM 2022 – podsumowanie. 

Artur Jakubiec poinformował, że zawody rozegrane zostały w miejscowości Serwy koło 

Augustowa. W ostatniej niemal chwili, ze względu na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy we 

wcześniej wybranym ośrodku, zawody zostały przeniesione w inne miejsce, i do ostatniej chwili 
organizowane były miejsca noclegowe. Dużym wysiłkiem organizatorów pracujących pod kierunkiem 

Prezesa Podlaskiego WZSzach Leszka Zegi impreza przeprowadzona została prawidłowo.  

Zwycięzcy i medaliści otrzymali w nagrodę od PZSzach komputery o wysokich parametrach.   

 

7. Sprawy międzynarodowe  

a. Walne Zgromadzenie i wybory do władz FIDE  

Prezes przypomniał, że w 2022 odbędą wybory Prezydenta FIDE i zapytał Łukasza Turleja czy 

zgłoszeni już kandydaci są mu znani, oraz poprosił w miarę możliwości o ich przybliżenie. Łukasz Turlej 

przedstawił znane mu informacje o niektórych zgłoszonych kandydatach i ich proponowanym 

programie. Prezes poinformował, że niedawno 27 ministrów sportu Unii Europejskiej wyraziło zdanie, 

że w zarządach sportowych federacji światowych nie powinni zasiadać przedstawiciele Rosji.  

Łukasz Turlej poinformował, że będzie ponownie kandydował na stanowisko wiceprezydenta 

FIDE. Zebrani w długiej i ożywionej dyskusji omówili sytuację międzynarodową wynikłą po agresji Rosji 

na Ukrainę.  

Prezes poinformował, że delegatem Polski do ECU jest Aleksander Sokólski który potwierdził 

że pracuje nad wypracowanie finalnego stanowiska.  

Prezes zaproponował udzielenia poparcia GM A Baryshpoletsowi w wyborach na Prezydenta 

FIDE. W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 5 głosów za, 1 wstrzymujący. (Uchwała 
63/07/2022)  

 

8. Zakończenie obrad.  

 
O 13.42 zebranie zostało zakończone.  



  

Protokolant – Paweł Bekanowski   

 Przewodniczący Zebrania 

(-)   

Aleksander Sokólski 


