
Protokół 
z zebrania Zarządu Polskiego Związku Szachowego 

przeprowadzonego w trybie zdalnym na platformie internetowej Microsoft Teams 
20 listopada 2022 r. (niedziela), godz. 20.00-21:15 

 
uczestnicy zebrania 

Radosław Jedynak – Prezes 
Aleksander Sokólski – Skarbnik 
Artur Jakubiec – Wiceprezes 
Paweł Zaskalski – Wiceprezes 
Ewa Kaźmierczak – Wiceprezes 
Joanna Majdan – Członek Zarządu 
Anna Mrozińska – Członek Zarządu 
Marcin Taboła – Członek Zarządu 
Kamil Zapałowski – Członek Zarządu 
 
Proponowana Agenda Zebrania 

1. Powitanie 
2. Stwierdzenie ważności zebrania i zdolności do podejmowania uchwał 
3. Przyjęcie agendy zebrania 
4. Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach 
5. System chessarbiter – propozycje 
6. Propozycje zmian w Statucie PZSzach 
7. Proponowane zmiany w regulaminie dyscyplinarnym PZSzach 
8. Bieżące sprawy dyscyplinarne 
9. IMP i IMPK 2023 – stan przygotowań, propozycje 
10. Zakończenie obrad. 

 
 
Przebieg Zebrania 
 

1. Powitanie 
 
Zebranie otworzył Wiceprezes PZSzach Paweł Zaskalski, który przywitał zebranych.  
 

2. Stwierdzenie ważności zebrania i zdolności do podejmowania uchwał 
 
Wiceprezes Paweł Zaskalski stwierdził, że zebranie zostało zwołane prawidłowo, obecnych 
jest 9 członków Zarządu, w związku zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania 
uchwał. 
Następnie Wiceprezes Paweł Zaskalski przekazał dalsze prowadzenie obrad Aleksandrowi 
Sokólskiemu. 
 

3. Przyjęcie agendy zebrania 
 
Prowadzący zaproponował przyjęcie porządku obrad zgodnie z przedłożonym w agendzie 
projektem. Propozycje zaakceptowano jednomyślnie 



 
4. Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach 

 
Przewodniczący poinformował, że projekt KOF na rok 2023 został przedstawiony 
zebranym drogą mailową. W porównaniu do obowiązującego w 2022 r. komunikatu w 
projekcie znalazły się znaczne zmiany o charakterze aktualizacyjnym, uwzględniającym 
panującą inflację, a także liczne zmiany redakcyjne. 
Zaproponowano również modyfikację struktury pobierania opłat turniejowych. 
Uczestnicy w trwającej ponad 30 minut dyskusji dokonali analizy wielu aspektów 
proponowanego KOF. Ostatecznie przyjęto draft KOF. Ostateczna wersja zostanie jeszcze 
dopracowana i przyjęta w terminie późniejszym w drodze głosowania elektronicznego. 
 

5. Kalendarz imprez PZSzach na 2023. 
 
Ze względu na nieobecność przedstawiciela biura PZSzach punkt ten nie został omówiony na 
zebraniu. 
 

6. System chessarbiter – propozycje 
 
Ze względu na nieobecność wnioskodawcy punkt zostanie omówiony na kolejnym zebraniu. 
 

7. Propozycje zmian w Statucie PZSzach 
 
Prezes PZSzach zapoznał zebranych z propozycjami zmian w statucie Polskiego Związku 
Szachowego. Prezes podkreślił, że wprowadzone zmiany usprawnią działania PZSzach i nie 
pozostawią miejsca na domysły interpretacyjne jakie pojawiają się w istniejących dzisiaj 
zapisach. 
Prezes przypominiał zebranym, że WZD Statutowe zaplanowan no 23.11.2022, poprosił o 
obecność wszystkich zebranych oraz przypomnienie o udziale delegatom ze związkuów 
wojewódzkich. 
 

8. Proponowane zmiany w regulaminie dyscyplinarnym PZSzach 
 
Prezes PZSzach zapoznał zebranych z proponowaną zmianą w Regulaminie Dyscyplinarnym 
PZSzach. Zmiana ta będzie również przedmiotem obrad najbliższego WZD. 
 

9. Bieżące sprawy dyscyplinarne 
 
Prezes poinformował zebranych jakie w chwili obecnej toczą się postępowania dyscyplinarne 
w PZSzach 
 

10. IMP i IMPK 2023 – stan przygotowań, propozycje 
 
Prezes zapoznał zebranych z aktualnym stanem przygotować do IMP i IMPK. Poinformował, 
że jest bardzo duże prawdopodobieństwo utrzymania rekordowo wysokiej puli nagród. 
Prezes poinformował, że nie ma jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej lokalizacji mistrzostw, 
rozważanych jest kilka lokalizacji. 



 
11. Zakończenie obrad. 

 
W związku z wyczerpaniem wszystkich spraw ujętych w porządku obrad przewodniczący 
podziękował wszystkich za udział i konstruktywną pracę oraz zakończył spotkanie. 
 
 

 
Przewodniczący Zebrania  
 
/-/ Aleksander Sokólski 


