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Protokół z zebrania zarządu 

Warszawa, biuro PZSzach, Al. Jerozolimskie 49 

27 października 2012 r. godz. 10.00-18.00 

 

AGENDA: 

1. Powitanie. 
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 25.08.2012 r. 
5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – D. Rzepecka 
6. Sprawozdanie z realizacji postanowieo poprzedniego zebrania Zarządu: 
a) Regulamin Dyscyplinarny – T. Sielicki, T. Stefaniak 
b) Regulamin Klasyfikacji i Ewidencji – Z. Chojnicki, P. Wajszczyk 
c) Regulaminy (dostosowanie do nowej ustawy o sporcie i nowego statutu), młodzieżowe - P. 
Zielioski, W. Taboła; sport wyczynowy – W. Schmidt 
d) OPP -  T. Delega,  T. Stefaniak, A. Fornal-Urban, D. Rzepecka 
e) Sprawozdanie z pracy biura – P. Murdzia 
7. Plan działao na rok 2013, priorytety – T. Sielicki 
8. Szachy w szkole – P. Zielioski, T. Sielicki 
9. WZD   
a) Propozycje na funkcje podczas zgromadzenia – P. Murdzia 
b) Rekomendacja do zmian w statucie - T. Delega, T. Sielicki 
c) Rekomendacja treści Regulaminu Dyscyplinarny - T. Sielicki, T. Stefaniak 
d) Przyjęcie sprawozdania zarządu - T. Sielicki 
e) Przyjęcie formy sprawozdania finansowego – B. Szenborn – Daoczak 
10. Ocena imprez i startów. 
a. Olimpiada, II  i III zjazd Ekstraligi,  I  liga seniorów, KPE, MP w szachach błyskawicznych – 
W. Schmidt 
b) II liga seniorów - omówienie i ewentualne decyzje w sprawie kontrowersyjnego meczu 
Wisła Kraków - Warsaw Sharks z 4 rundy – T. Sielicki 
c. MEJ, Olimpiada do lat 16 – P. Zielioski, W. Taboła 
d. AMŚ, MŚ w solvingu, GP Kobiet (M. Sodko), “Trans-Europa Chess Express”, Poczdam  – P. 
Murdzia 
e. Poikovsky – P. Murdzia 
f. Konferencja „Szachy w szkole” – P. Zielioski 
11. Imprezy i starty planowane. 
a. MŚJ – P. Zielioski, W. Taboła, M. Bartel 
b. Mecz Uniwersytetów – T. Sielicki, P. Murdzia 
c. Mistrzostwa Świata Kobiet – W. Schmidt, P. Murdzia 
12. Sprawy bieżące. 
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a. Propozycja bezkosztowego uruchomienia serwera dla członków PZSzach do gry w szachy – 
T. Sielicki 
b. MP 2013 (ustalenie lokalizacji zawodów) – A. Fornal-Urban, T. Sielicki;  
c. DME 2013 (stan przygotowao)  – A. Fornal-Urban, T. Sielicki 
d. IME 2013 (stan przygotowao) – T. Sielicki 
e. Spotkania z PZSzach (Kwidzyn)  – T. Stefaniak, A. Dzwonkowski 
f. Kongres FIDE – T. Sielicki, A. Fornal-Urban 
g. Sprzedaż i marketing – A. Dzwonkowski, T. Stefaniak 
h. Nowe tytuły FIDE dla Polaków – Z. Chojnicki 
i. WCT, plany na przyszłośd – A. Dzwonkowski 
j. OOM w SU 2013 – W. Taboła 
k. KOF 2013 - dostosowania do nowej ustawy o sporcie – W. Schmidt 
13. Wolne wnioski. 
14. Ustalenie terminów następnych posiedzeo Zarządu. 
15. Zakooczenie. 
 
 
Obecni:  

Członkowie Zarządu: 

Tomasz Sielicki, Tomasz Delega, Włodzimierz Schmidt, Piotr Zielioski, Agnieszka Fornal-

Urban, Tomasz Stefaniak, Bogdan Jeżak, Zenon Chojnicki, Adam Dzwonkowski 

Komisja Rewizyjna: 

Krzysztof Góra, Marian Kanarek 

Pracownicy biura:  

Piotr Murdzia, Barbara Szenborn-Daoczak, Michał Bartel, Dorota Rzepecka 

 

1. Powitanie. 

Sekretarz Generalny PZSzach Tomasz Delega powitał zgromadzonych. 

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 

Tomasz Delega uznał ważnośd posiedzenia i zdolnośd do podejmowania uchwał. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 
Prezes PZSzach zaproponował przeniesienie punktu 9 przed punkt 6. 
Wolne wnioski uzupełniono o punkt dotyczący propozycji przyznania godności członka 
honorowego. 
 
Porządek obrad po zmianie zatwierdzono jednogłośnie. 
 
4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 25.08.2012 r. 
 
Protokół został uzupełniony o wypowiedź Włodzimierza Schmidta dotyczącą konieczności 
stworzenia nowego regulaminu przyznawania licencji. 
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Protokół został przyjęty. Zenon Chojnicki wstrzymał się od głosu.  
 
 
5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – D. Rzepecka 
 
Zarząd przyjął informację o uchwałach przyjętych drogą elektroniczną. 
 

UCHWAŁA NR 95/09/2012 

z dn.  14.09.2012 

o  przyznaniu organizacji IMP i DMP w szachach błyskawicznych na rok 2012 

Zarząd PZSzach przyjął wniosek Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego o przyznanie 

organizacji Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski w szachach błyskawicznych w 

dn. 25.20.2012 w Bydgoszczy. Rozgrywki mają uświetnid 75-lecie Kujawsko-Pomorskiego 

Związku Szachowego. 

Siedmiu członków zarządu głosowało za, jeden przeciw. Nie głosowali Piotr Zielioski i Adam 

Dzwonkowski. 

 

UCHWAŁA NR 96/09/2012 

z dn.  19.09.2012 

o  zatwierdzeniu regulaminów IMP, IMPK, DMP i DMPK w szachach 

błyskawicznych 

 

Zarząd PZSzach zatwierdził regulaminy: 

- Indywidualnych Mistrzostw Polski w szachach błyskawicznych  

- Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet w szachach błyskawicznych  

- Drużynowych Mistrzostw Polski w szachach błyskawicznych  

- Drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet w szachach błyskawicznych  

 

Pięciu członków zarządu głosowało za, jeden przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu. Nie 

głosowali Agnieszka Fornal-Urban i Adam Dzwonkowski. 
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UCHWAŁA NR 97/09/2012 

z dn. 21.09.2012 

o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach 

 

Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków Polskiego Związku Szachowego 

następujących klubów: 

1. (ZP) Klub Szachowy "Pod wieżą" - Szczecin  
2. (LU) Lubelski Klub Szachowy - Lublin  

Dziesięciu członków zarządu głosowało za. 

UCHWAŁA NR 98/09/2012 

z dn. 21.09.2012 

o skreśleniu klubów z listy członków PZSzach  

 

Zarząd PZSzach podjął decyzję o wykreśleniu z listy członków Polskiego Związku Szachowego 

następujących klubów niepłacących składek: 

1. DS. Katolicki UKS Wrocław  
2. DS. KS TOP Bolesławiec  
3. DS. KSz Caissa Złoty Stok  
4. DS. MG LZS Trzebnica  
5. DS. MKSz Hetman Wałbrzych  
6. DS. SSz Orlęta Szczytna  
7. DS. SSz Zebra Jaworzyna Śląska  
8. DS. TSZD Dwie Wieże Dzierżoniów  
9. DS. UKS Sudety Kłodzko  
10. LB KS Pałac Żagao  
11. LB KSz Odra Słubice  
12. LD UKS Roszada Piotrków Tryb  
13. LU KSz OSiR Zamośd  
14. LU UKS Arka Wojsławice  
15. LU UKS Kiks Dorohusk  
16. LU KSz-W Krasnostawianie  
17. MA e-szach Wiązowna  
18. MA KS Polonia Warszawa  
19. MA Legionovia Legionowo  
20. MA MDK Miosk Mazowiecki  
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21. MA MKS MDK Warszawa  
22. MA MUKSz Pułtusk  
23. MA Viktoria Sulejówek  
24. MP Tomex Kraków  
25. MP UKS Trójka SP3 Chrzanów  
26. PK SKS Czarni Rzeszów  
27. PK MKS Orzeł Przeworsk  
28. PK UKS Turbia Zbydniów  
29. PO TKKF Rafineria Gdaosk  
30. PO UK Szóstka Wejherowo  
31. PO UKS Alfil Gniew  
32. PO UKS Bryza Kolbudy  
33. WM UKS Diagonala Elbląg  
34. WM UKS M-GOK Biała Piska  
35. WM TKSz Łącznośd Olsztyn 

Dziesięciu członków zarządu głosowało za. 

UCHWAŁA NR 99/09/2012 

z dn.  22.09.2012 

o  zatwierdzeniu regulaminu wypożyczania sprzętu szachowego 

Zarząd PZSzach zatwierdził Regulamin Wypożyczania Sprzętu Szachowego z Polskiego 

Związku Szachowego. 

Siedmiu członków zarządu głosowało za. Nie głosowali Piotr Zielioski, Tomasz Stefaniak i 

Waldemar Taboła. 

UCHWAŁA NR 100/09/2012 

z dn.  22.09.2012 

o zatwierdzeniu składu reprezentacji na mistrzostwa świata juniorów 

Zarząd PZSzach zatwierdził zawodników jadących na Mistrzostwa Świata Juniorów 2012, 

Maribor na warunkach pełnego finansowania oraz oficjalnych trenerów reprezentacji. 

Zawodnicy: 

1. Mariola Woźniak D-14 
2. Aleksandra Lach D-18 
3. Radosław Gajek C-14 
4. Jan-Krzysztof Duda C-18 
5. Kacper Drozdowski C-18 
6. Dariusz Świercz C-18 
7. Julia Antolak D-12   
8. Oliwia Kiołbasa D-12 
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9. Alicja Śliwicka D-12 
 
Trenerzy: 
 
1. Marek Matlak 
2. Leszek Ostrowski 
3.  Artur Jakubiec 
4.  Aleksander Kachur 
5. Andriy Maksimenko 
6. Oleg Kalinin 
 
 
Głosowało 6 członków zarządu. W głosowaniu nie brali udziału: Piotr Zielioski, Zenon 
Chojnicki, Tomasz Stefaniak i Waldemar Taboła. 
 
Trenerzy oraz 7 zawodników, w tym 6 zawodników podstawowych i 1 ponadregulaminowy, 
zostało zatwierdzonych jednogłośnie. Dwoje zawodników ponadregulaminowych zostało 
zatwierdzonych niejednogłośnie. Zarząd nie przyjął finansowania jednego zawodnika 
ponadregulaminowego. 
 

UCHWAŁA NR 101/09/2012 

z dn. 28.09.2012 

o  powołaniu Michała Bartla na kierownika reprezentacji Polski na MŚJ 2012 

Zarząd PZSzach powołał Michała Bartla na kierownika reprezentacji na Mistrzostwa Świata 

Juniorów, Maribor 2012. 

Głosowało 10 członków zarządu, wszyscy za. 

 

UCHWAŁA NR 102/10/2012 

z dn. 14.10.2012 

o  zmianach w Regulaminie IMP i IMPK 2013 
 

Zarząd PZSzach zatwierdził zmiany w Regulaminie IMP i IMPK 2013, dotyczące punktów 

4.2.1, 4.2.5 i 4.2.6, zgodnie z poniższymi zapisami: 

4.2. Uprawnienia uczestnictwa zgodnie z następującymi kolejnymi kryteriami: 

4.2.1. Zawodnicy z rankingiem min. 2450 na dowolnej liście rankingowej FIDE 
od 1 stycznia roku poprzedzającego zawody, 

4.2.5. Najlepszy zawodnik z każdego z polskich openów rozpoczętych w roku 
poprzedzającym zawody (z pominięciem zawodników już uprawnionych w 
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dniu rozegrania pierwszej rundy openu), w którym średni ranking pierwszych 
20 (15 - od 2013 r.) zawodników wynosił min. 2400, 

4.2.6. Zawodniczki z rankingiem min. 2400 na dowolnej liście rankingowej 
FIDE w roku rozgrywania zawodów, pod warunkiem gry w finale 
Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet w roku rozgrywania zawodów. Jeżeli 
IMP i IMPK odbywają się równolegle, wiceprezes d.s. sportowych, na wniosek 
zawodniczki, ma prawo wyrazid zgodę na start w IMP. 

 
 

Głosowało 8 członków zarządu, wszyscy za. Nie głosowali Piotr Zielioski i Waldemar Taboła. 

 

UCHWAŁA NR 103/10/2012 

z dn. 17.10.2012 

o przyznaniu Kamilowi Koziołowi pełnego finansowania na Mistrzostwa Świata Juniorów 
 

Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu Kamilowi Koziołowi pełnego finansowania na 
wyjazd na Mistrzostwa Świata Juniorów 2012. 

 

Głosowało ośmiu członków zarządu, wszyscy za. Nie brali udziału Zenon Chojnicki i Agnieszka 
Fornal-Urban. 

 
9. WZD   
a) Propozycje na funkcje podczas zgromadzenia – P. Murdzia 
 
P. Murdzia przedstawił Zarządowi propozycję podziału funkcji na Walnym Zgromadzeniu 
Delegatów. 
 
b) Rekomendacja do zmian w statucie - T. Delega, T. Sielicki 
 
Tomasz Sielicki i Tomasz Delega przedstawili zarządowi propozycję zmiany w paragrafie 19, 
określającym koniec kadencji Zarządu. 
 
 
Obecne brzmienie: 

§ 19 
 
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZSzach trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w 
głosowaniu tajnym na zwyczajnym lub nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów. 
2. Funkcję Prezesa Zarządu PZSzach można pełnid nie dłużej niż przez dwie następujące po 
sobie kadencje. 
 
Proponowane brzmienie: 
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§ 19 
 
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZSzach trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w 
głosowaniu tajnym na zwyczajnym lub nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów. 
2. Kadencja upływa z dniem wyboru nowych władz PZSzach na sprawozdawczo-wyborczym 
Walnym Zgromadzeniu Delegatów, które musi się odbyd przed zakooczeniem roku 
kalendarzowego, w którym kooczy się kadencja. 
3. Funkcję Prezesa Zarządu PZSzach można pełnid nie dłużej niż przez dwie następujące po 
sobie kadencje. 
 
c) Rekomendacja treści Regulaminu Dyscyplinarnego - T. Sielicki, T. Stefaniak 
 
Zarząd zapoznał się z treścią nowej wersji propozycji regulaminu Dyscyplinarnego. 
 
d) Przyjęcie sprawozdania zarządu - T. Sielicki 
 
Prezes przedstawił sprawozdanie zarządu na najbliższe Walne Zgromadzenie Delegatów. 
Po zmianach i uzupełnieniach sprawozdanie przyjęto.  
 

UCHWAŁA NR 104/10/2012 

z dn. 27.10.2012 

o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu PZSzach za okres od 2011 roku do wrześnie 
2012 r. 

 
 
Zarząd zatwierdził Sprawozdanie Zarządu Polskiego Związku Szachowego za okres od 2011 
roku do września 2012 roku. 
 
Głosowało dziewięciu członków zarządu, wszyscy za. Nie głosował Waldemar Taboła 
(nieobecny na zebraniu). 
 
 
e) Przyjęcie formy sprawozdania finansowego – B. Szenborn – Daoczak 
 
Zarząd podjął decyzję o udostępnieniu sprawozdania finansowego delegatom. 
 
6. Sprawozdanie z realizacji postanowieo poprzedniego zebrania Zarządu: 
a) Regulamin Dyscyplinarny – T. Sielicki, T. Stefaniak 
 

UCHWAŁA NR 105/10/2012 

z dn. 27.10.2012 

o zarekomendowaniu Regulaminu Dyscyplinarnego do przyjęcia przez WZD 
 

Zarząd PZSzach zdecydował o zarekomendowaniu regulaminu Dyscyplinarnego do przyjęcia 
przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 
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Głosowało dziewięciu członków zarządu, wszyscy za. Nie głosował Waldemar Taboła 
(nieobecny na zebraniu). 
 
b) Regulamin Klasyfikacji i Ewidencji – Z. Chojnicki, P. Wajszczyk 
 
Na chwilę obecną są dwie wersje regulaminu ewidencji oraz projekt regulaminu dotyczącego 
licencji. Trwają konsultacje obydwu regulaminów. W następnym tygodniu Zenon Chojnicki 
prześle do Zarządu i komisji regulaminowej swoje propozycje.  
 
c) Regulaminy (dostosowanie do nowej ustawy o sporcie i nowego statutu), młodzieżowe - P. 
Zielioski, W. Taboła; sport wyczynowy – W. Schmidt 
 
Czekamy na nowelizację systemu sportu przez MSiT. 
 
d) OPP - T. Delega,  T. Stefaniak, A. Fornal-Urban, D. Rzepecka 
 
Zostało opracowane logo PZSzach jako organizacji pożytku publicznego oraz ulotka 
zachęcająca do przekazywania 1% podatku za rok 2012 na szachy. W siódmym numerze 
mata na tylnej okładce zostanie zamieszczona informacja oraz logo PZSzach OPP. Zgodnie z 
wcześniejszymi ustaleniami zarządu, całośd wpływów za 2012 zostanie przekazana na 
wakacje z szachami. 
 
e) Sprawozdanie z pracy biura – P. Murdzia 
 
Od listopada w biurze PZSzach zostanie zatrudniona osoba na stanowisku księgowej, która 
będzie wspierad w obowiązkach główną księgową. 
 
Współpraca z Olgą Zajkowską zakooczyła się, gdyż niestety nie była w stanie pracowad w 
pełnym wymiarze godzin z powodu obowiązków na uczelni, a w biurze potrzebny jest 
pracownik na pełen etat. Piotr Murdzia podkreślił zasługi Olgi Zajkowskiej w nawiązaniu 
współpracy z wolontariuszami, porządkowaniu księgozbioru szachowego oraz przy projekcie 
„Szachy w szkole”.  
 
Z powodu rezygnacji Michała Rudolfa z funkcji redaktora prowadzącego „Mata”, potrzebny 
będzie nowy redaktor prowadzący. 
 
Zenon Chojnicki przypomniał, że informacja o opłatach za turnieje zgłaszane do FIDE wraz z 
przypomnieniem o 30-dniowym terminie, powinna byd zawsze obecna na stronie głównej 
PZSzach. 
 
Agnieszka Fornal-Urban zgłosiła uwagę o konieczności aktualizacji zakładki Kadra Narodowa. 
 
7. Plan działao na rok 2013, priorytety – T. Sielicki 
Prezes przedstawił priorytety działao na przyszły rok: 
 

1) Budżet – opracowanie 
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2) Drużynowe Mistrzostwa Europy  
Przyszłoroczne Drużynowe Mistrzostwa Europy będą wyzwaniem zarówno pod względem 
organizacyjnym, jak i sportowym, szczególnie, że w tym samym roku w Polsce odbędą się 
także Indywidualne Mistrzostwa Europy.   
 
Polski Związek planuje wystawid dwie drużyny kobiet oraz dwie drużyny mężczyzn. 
Tegoroczna Olimpiada pokazała, że niestety liczba zawodniczek, które są w stanie walczyd z 
czołówką światową jest bardzo ograniczona, a w razie niemożności startu przez którąś z 
zawodniczek podstawowych, wynik drużyny jest zagrożony.  
 
Innymi bardzo ważnymi wyzwaniami sportowymi będzie rozwój talentów Radosława 
Wojtaszka i Dariusza Świercza. Radosław Wojtaszek wystartuje m.in. w rozgrywkach Pucharu 
Świata. 
 

3) Szachy młodzieżowe 
 
Przyszłe działania w zakresie szachów młodzieżowych i szkolenia najzdolniejszych juniorów 
zależą od wyników nadchodzących Mistrzostw Świata Juniorów.  
 
Jeśli występ polskiej reprezentacji w tych najważniejszych zawodach zakooczy się podobnie 
jak rok temu, gdy juniorzy wrócili bez medali, będzie to oznaczało koniecznośd poważnej 
reformy w tym zakresie. 
 
 

4) Sprzedaż  
 

Konieczne jest pozyskanie nowych partnerów i utrzymanie współpracy z dotychczasowymi. 
Trzeba będzie w tym celu wzmocnid sprzedaż.  
 

5) Biuro 
 

Biuro PZSzach zostanie zreorganizowane w celu uzyskania większej wydajności pracy i 

skuteczności w działaniu. 

 
6) Zakooczenie kadencji Zarządu 

 
Jednym z priorytetów na nadchodzący rok jest przygotowanie do zmiany zarządu. 
Niezależnie od wyniku wyborów, czy nawet od tego, kto będzie kandydował, zarząd musi 
pozostawid PZSzach w stanie lepszym, niż zastany, zarówno pod kątem finansowym, jak i 
organizacyjnym.  
 
 
8. Szachy w szkole – P. Zielioski, T. Sielicki 
 
W marcu zostało przyjęte przez Europosłów oświadczenie o szachach w szkole. Jest to trzecie 
poważne wystąpienie Unii Europejskiej  w sprawach sportowych. Podczas niedawnej wizyty 
Garriego Kasparowa w Polsce obydwa Ministerstwa (Sportu i Turystyki oraz Edukacji 
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Narodowej) wyraziły chęd podjęcia wspólnych działao na rzecz wprowadzenia szachów do 
szkół. Został powołany wspólny zespół ds. wdrożenia projektu, nad którym patronat objął 
wiceminister edukacji Mirosław Sielatycki. Podczas inauguracyjnego spotkania obecni byli, 
oprócz wiceministra Edukacji Narodowej Mirosława Sielatyckiego i przedstawicieli PZSzach, 
także dwaj dyrektorzy z Ministerstwa Sportu i Turystyki: dyrektor Departamentu Rozwoju i 
Promocji Sportu Wojciech Kudlik oraz dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego Jerzy 
Eliasz. 
 
 
 
W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu w sprawie szkół sportowych z 2002 roku, 
zawarta jest lista sportów tzw. wczesnych. W znajdujących się na niej dyscyplinach można 
prowadzid szkolenie ukierunkowane od 7 roku życia. Na liście znajdują się m.in. łyżwiarstwo i 
akrobatyka, ale nie ma szachów. Pion młodzieżowy od długiego czasu prowadzi starania o 
wprowadzenie szachów na tę listę i wydaje się, że starania zostaną uwieoczone sukcesem i 
szachy zostaną dopisane w 2013 roku. 
 
Programy pilotażowe planowane są w następujących województwach: mazowieckim, 
dolnośląskim i podlaskim. W Ośrodku Rozwoju Edukacji, zarządzający funduszem unijnym na 
edukację, trwa obecnie konkurs na stanowisko dyrektora, więc ważne decyzje są 
wstrzymane do czasu jego rozstrzygnięcia. Przy realizacji programu trzeba będzie liczyd w 
dużej mierze na środki wojewódzkie.  
 
Instytut Badao Edukacyjnych odmówił przeprowadzenia badao nad szachami. Potrzebne 
będzie źródło sfinansowania tego typu badao.  
 
Konieczne będzie przeszkolenie dużej grupy nauczycieli, gdyż do nauczania szachów w 
klasach nauczania początkowego, szczególnie w klasie pierwszej, lepsi są przyuczeni 
nauczyciele, mający doświadczenie w pracy z dziedmi.  
 
PZSzach będzie musiał zatrudnid koordynatora projektu, który zajmie się treścią i 
prowadzeniem strony internetowej oraz kontaktami z instytucjami.  
 
10. Ocena imprez i startów. 
a. Olimpiada, II  i III zjazd Ekstraligi,  I  liga seniorów, KPE, MP w szachach błyskawicznych – 
W. Schmidt 
 
Olimpiada: 
 
Z Olimpiady polska reprezentacja przywiozła trzy medale indywidualne, niestety, wyniki 
drużynowe pozostawiły wielki niedosyt.  
W drużynie męskiej świetny wynik uzyskał Radosław Wojtaszek. Lipcowy mecz treningowy z 
Baadurem Jobavą okazał się bardzo przydatny. Medal zdobył także wicemistrz Polski 
Bartłomiej Macieja. Bardzo dobrze wypadł Dariusz Świercz, który był blisko zdobycia medalu 
za wynik indywidualny. Na wyniku drużyny negatywnie zaważył niezbyt udany start 
Mateusza Bartla i Bartosza Sodko, których słaba forma przełożyła się na słaby wynik na II 
szachownicy. Polska zdobyła na niej zaledwie jeden punkt w ośmiu ostatnich rundach. 
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W drużynie kobiecej znakomicie grała Monika Sodko, która była o włos od medalu 
indywidualnego. Fantastyczną formą wykazała się Jolanta Zawadzka. Karina Szczepkowska-
Horowska grała poprawnie. Iweta Rajlich miała zły finisz, uzyskując w ostatnich czterech 
rundach zaledwie poł punktu.   
 
Ekstraliga: 
 
Zarząd omówił kwestie organizacji II i III zjazdu Quatra Ekstraligi. Podczas III sesji wystąpiły 
bardzo poważne problemy z transmisją internetową. Ponadto na zakooczeniu zawodów 
zabrakło przedstawicieli władz lokalnych i ważnych osobistości, które uświetniłyby 
uroczystośd. 
Zarząd zdecydował, że biuro PZSzach przygotuje w tej sprawie pismo do organizatorów III 
zjazdu. 
 
MP w szachach błyskawicznych  
 
W rozegranych w Bydgoszczy Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski w 
szachach błyskawicznych zwyciężyli Monika i Bartosz Sodkowie. Zawody odbyły się w 
centrum handlowym Focus Mall Bydgoszcz. Polski Związek Szachowy podziękował 
działaczom Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego za organizację Mistrzostw. 
 
b) II liga seniorów - omówienie i ewentualne decyzje w sprawie kontrowersyjnego meczu 
Wisła Kraków - Warsaw Sharks z 4 rundy – T. Sielicki 
 
Zarząd przedyskutował kwestię meczu TS Wisła Kraków – KSz Warsaw Sharks z IV rundy II 
Ligi. W meczu padły szybkie wyniki remisowe na wszystkich szachownicach poprzez znane 
remisowe warianty, a partie skooczyły się po upływie krótkiego czasu i przed 
regulaminowym 40 posunięciem, co rodzi uzasadnione podejrzenie ustalenia z góry 
przebiegu i wyniku meczu. Ponadto niepoważna atmosfera panująca w obydwu drużynach, 
w jakiej rozgrywany był mecz, odbiegała od sportowych standardów zachowania przy partii. 
 
Po analizie sytuacji, zarząd uznał, że sędzia rozgrywek popełnił błąd. W związku z tym Zarząd 
zwraca się do Kolegium Sędziów z prośbą o opracowanie wytycznych dla sędziów, 
zawierających wskazówki postępowania w podobnych sytuacjach w przyszłości. 
 
Ze względu na to, że Komisja Wyróżnieo i Dyscypliny nie widzi możliwości rozpatrzenia 
sprawy podejrzenia ustawienia meczu, zarząd przejął sprawę jako druga instancja. 
 
Zarząd zwrócił się do Kolegium Sędziów o zajęcie stanowiska w sprawie sędziego głównego 
rozgrywek, w których doszło do opisanej sytuacji. 
 
Zarząd PZSzach zdecydował o nieprzyjęciu wniosku o ukaranie drużyn TS Wisła Kraków i KSz 
Warsaw Sharks poprzez przesunięcie drużyn na koocowe miejsca w tabeli oraz 
dyskwalifikację zawodników biorących udział w meczu TS Wisła Kraków – KSz Warsaw Sharks  
w IV rundzie rozgrywek II Ligi 2012 roku. Za degradacją drużyn na ostatnie miejsca w tabeli 
głosowało dwóch członków zarządu. Trzech głosowało przeciw, czterech członków zarządu 
wstrzymało się od głosu. 
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UCHWAŁA NR 106/10/2012 

z dn. 27.10.2012 

o udzieleniu nagany zawodnikom i kapitanom KSz Warsaw Sharks i TS Wisła Kraków 
 
 

Zarząd PZSzach zdecydował o udzieleniu nagany zawodnikom i kapitanom Warsaw Sharks:  
Zbigniewowi Paklezie, Radosławowi Jedynakowi, Jakubowi Czakonowi, Dariuszowi Szoenowi, 
Tomaszowi Głuszko i Małgorzacie Nowak oraz zawodnikom i kapitanom TS Wisła Kraków: 
Marcinowi Tazbirowi, Dariuszowi Mikrutowi, Maciejowi Brzeskiemu, Radosławowi 
Barskiemu, Grzegorzowi Słabkowi i Marii Gościniak za zachowanie podczas IV rundy 
rozgrywek II Ligi 2012. 
 
Głosowało dziewięciu członków zarządu, wszyscy za. Nie głosował Waldemar Taboła 
(nieobecny na zebraniu). 
 
Zarząd zdecydował, że w przyszłości w podobnych sytuacjach orzekana będzie 
dyskwalifikacja zawodników i kapitanów obydwu drużyn.  
 
 
 
c)  MEJ, Olimpiada do lat 16 – P. Zielioski, W. Taboła 
 
W Mistrzostwach Europy Juniorów dwa złote medale wywalczyli: Kacper Drozdowski w 
grupie do lat 16 i Jan Krzysztof Duda w grupie do lat 14. Dobre czwarte miejsce zajęła Oliwia 
Kiołbasa. Nie udało się zdobyd medalu m.in. w grupie do lat 18, w której startowały aż trzy 
nasze silne reprezentantki – medalistki mistrzostw Polski juniorek w tej kategorii wiekowej: 
Aleksandra Lach, Klaudia Wiśniowska i Anna Iwanow. Na braku medalu zaważył m.in. wynik 
partii VI rundy, w której spotkały się Aleksandra Lach i Anna Iwanow. Po zaciętej partii, w 
której Aleksandra Lach miała ogromna przewagę, lecz Annie Iwanow udało się zdobyd remis 
dzięki poświęceniu figury. Ostatecznie najwyższe miejsce w tej kategorii zajęła Aleksandra 
lach (V miejsce), która miała szansę na medal, gdyby wygrała w ostatniej rundzie. 
 
Reprezentacja na Olimpiadzie do lat 16 nie zagrała najlepiej. Poważną przyczyną była zła 
organizacja wyjazdu. Reprezentacja nie została należycie odprawiona, zawodnicy nie 
otrzymali także strojów reprezentacji.  W trakcie zawodów juniorzy nie mieli wystarczającej 
opieki, Czesław Spisak nie sprawdził się roli kierownika reprezentacji. Należy z tej sytuacji 
wyciągnąd wnioski na przyszłośd i nie dopuścid do powstania podobnej na następnych 
zawodach. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Góra zadeklarował chęd pomocy Komisji przy 
organizacji wizytacji obiektów na zawody szachowe. 
 
d). AMŚ, MŚ w solvingu, GP Kobiet (M. Sodko), “Trans-Europa Chess Express”, Poczdam  – 
P. Murdzia 
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W rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Świata Polska odniosła duży sukces, zdobywając 
srebrny medal w klasyfikacji drużynowej oraz srebrny i brązowy medal w klasyfikacji 
indywidualnej (Krzysztof Bulski i Marcin Tazbir).   
 
Mistrzostwa Świata w solvingu były dla Polski niezwykle udane. Polacy, startujący w składzie 
Piotr Murdzia, Kacper Piorun i Aleksander Miśta przywieźli tytuł Drużynowych Mistrzów 
Świata, a oprócz tego zdobyli aż dwa medale w klasyfikacji indywidualnej: Piotr Murdzia 
złoty, a Kacper Piorun brązowy. 
 
Wynik Moniki Sodko w Grand Prix Kobiet był poniżej oczekiwao. Częściowo fakt ten można 
wytłumaczyd zmęczeniem po Olimpiadzie Szachowej – turniej został rozegrany zaraz po 
zakooczeniu rozgrywek olimpijskich. Monika uczestniczyła w zawodach bez opieki 
trenerskiej. Zarząd postanowił, że w przyszłości zawodnicy na rozgrywki tej rangi muszą 
jeździd z trenerem.   
 
W turnieju Chess Express wziął udział Dariusz Świercz. Turniej był bardzo ciekawym 
zjawiskiem promocyjnym. 
 
e)  Poikovsky – P. Murdzia 
 
Radosław Wojtaszek zajął III miejsce w silnym turnieju w Poikovsky. Jak stwierdził wiceprezes 
Włodzimierz Schmidt, zarówno wynik naszego zawodnika, jak i przebieg całego turnieju 
mogły budzid niedosyt z powodu wielu szybkich remisów, nawet po 12 posunięciach. 
 
Piotr Murdzia podkreślił wagę nawiązania dobrych relacji z organizatorem turnieju 

Aleksandrem Bakhem.  

 
f) Konferencja „Szachy w szkole” – P. Zielioski 
 
Na corocznej konferencji, która odbyła się tym razem w czerwcu w Warszawie, zjawiło się 
niemal sto osób, pragnących pogłębid swoją wiedzę z zakresu nauczania szachów w szkole. 
Konferencję udało się zorganizowad ponosząc niskie koszty.  
 
W siedzibie PZSzach trwa obecnie pilotażowy kurs dla nauczycieli. Jego organizacja jest 
zasługą Piotra Murdzi, któremu prezes podziękował za świetna inicjatywę oraz udaną 
współpracę z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych (WCIES). 
 
11. Imprezy i starty planowane. 
a. MŚJ – P. Zielioski, W. Taboła, M. Bartel 
 
Zarząd przedyskutował problem jednoczesnego startu trzech bardzo silnych zawodników w 
tej samej grupie wiekowej – Dariusza Świercza, Kacpra Drozdowskiego i Jana Krzysztofa 
Dudy. Zarówno Kacper Drozdowski, jak i Jan Krzysztof duda mogliby wystartowad w niższej 
grupie wiekowej, a 3 zawodników gra w grupie do lat 18, chod dwóch mogłoby grad w 
niższych grupach 
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Nadchodzące Mistrzostwa Świata Juniorów będą rekordowe pod względem frekwencji, 
grupy liczą po 150 zawodników.   
 
Kolejne rozgrywki, które odbędą się w 2013 roku w Dubaju, również są przewidywane jako 
rekordowe pod względem liczby uczestników. Organizatorzy zapowiedzieli, że wszyscy 
uczestnicy będą mied gwarantowany darmowy pobyt. Szacuje się, że zagra ok. 8000 osób.  
 
Zarząd zobowiązał biuro do jak najszybszej organizacji transportu do Dubaju dla polskiej 
grupy, z powodu wysokich kosztów przelotu.  
 
b. Mecz Uniwersytetów – T. Sielicki, P. Murdzia 
 
Do dziś nie ma oficjalnego potwierdzenia udziału ze strony Ukrainy, która nie przesłała m.in. 
listy nazwisk osób, które muszą otrzymad wizę. Zarząd postanowił, że do kooca przyszłego 
tygodnia należy wyjaśnid temat. W razie braku potwierdzenia ukraioskiego partnera trzeba 
będzie niestety odwoład mecz.  
 
c. Mistrzostwa Świata Kobiet – W. Schmidt, P. Murdzia 
 
Pierwsza runda Mistrzostw Świata Kobiet odbędzie się 11 listopada br. Do dziś nie ma 
kojarzeo. W zawodach biorą udział dwie Polki: Monika Sodko oraz Iweta Rajlich.  
 
12. Sprawy bieżące. 
a. Propozycja bezkosztowego uruchomienia serwera dla członków PZSzach do gry w szachy – 
T.Sielicki 
 
Prezes przedstawił propozycję bezkosztowego uruchomienia nowoczesnej platformy do gry 
w szachy. Podobne rozwiązanie sprawdziło się we Włoszech – platforma liczy sobie ponad 2 
tysiące użytkowników, w tym 600 odpłatnych. Serwer jest świetnym narzędziem do gry, a 
jednocześnie nowym nośnikiem reklamowym. 
 
Firma proponująca serwer do gry inwestuje ok. 500.000 Euro przez okres pięciu lat  (100.000 
euro rocznie). Do czasu zwrotu zainwestowanej kwoty, firma otrzymuje wpływy z reklam.  
 
Zarząd wyraził zainteresowanie projektem. 
 

UCHWAŁA NR 107/10/2012 

z dn. 27.10.2012 

o upoważnieniu T. Sielickiego i A. Dzwonkowskiego do prowadzenia negocjacji w sprawie 
serwera do gry 

 
 
Zarząd upoważnił Tomasza Sielickiego i Adama Dzwonkowskiego do negocjacji umowy 
dotyczącej uruchomienia serwera do gry w szachy. 
 
Głosowało dziewięciu członków zarządu, siedem głosów za, dwa głosy wstrzymujące (T. 
Sielicki i A. Dzwonkowski). Nie głosował Waldemar Taboła (nieobecny na zebraniu). 
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b. MP 2013 (ustalenie lokalizacji zawodów) – A. Fornal-Urban, T. Sielicki;  
 
Zarząd przedyskutował sprawę organizacji przyszłorocznych Mistrzostw Polski oraz 
możliwości pozyskania środków na ich przeprowadzenie. Zależnie od wyniku rozmów z 
partnerami PZSzach, rozgrywki zostaną przeprowadzone w Poznaniu lub Warszawie. Zarząd 
skłania się ku ich przeprowadzeniu w Poznaniu, mieście o wielkich szachowych tradycjach i 
potencjale organizacyjnym, który udowodnił lipcowy mecz Radosława Wojtaszka z Baadurem 
Dżobawą. 
 
c. DME 2013 (stan przygotowao)  – A. Fornal-Urban, T.Sielicki 
 
Dyrektor Mistrzostw Agnieszka Fornal-Urban przedstawiła stan przygotowao do DME 2013, 
w tym rozmów z hotelem, w którym odbywad będą się rozgrywki. Zrelacjonowała także 
ustalenia z agencją PR, która będzie partnerem PZSzach przy organizacji DME.  Partnerem 
tym będzie agencja Partners of Promotion, najlepsza agencja PR w Polsce, mająca 
doświadczenie także w obsłudze wielkich imprez sportowych. 
 
W listopadzie na stronach Urzędu m.st. Warszawy zostanie ogłoszony konkurs, w którym 
PZSzach weźmie udział. 
 
Do projektu DME potrzebna będzie osoba ze środowiska szachowego, wspierająca agencję 
Partners of Promotion w działaniach związanych z zawodami.   
 
d. IME 2013 (stan przygotowao) – T.Sielicki 
 
Tomasz Sielicki zobowiązał biuro do skontaktowania się z dyrektorem IME Arturem Czyżem 
w celu przedstawienia przez KSz Polonia Wrocław stanu przygotowao do IME 2013. 
 
e. Spotkania z PZSzach (Kwidzyn)  – T. Stefaniak, A. Dzwonkowski 
 
W Kwidzynie z okazji Święta Niepodległości odbędzie się kolejna impreza z cyklu „Spotkania z 
PZSzach”. Podczas zawodów odbędzie się symultana z Radosławem Wojtaszkiem oraz 
spotkanie z burmistrzem Kwidzyna, który jest wielkim i życzliwym zwolennikiem szachów, 
który czynnie działa na rzecz ich rozwoju. 
 
Komunikat imprezy został już opublikowany i rozesłany do potencjalnych zainteresowanych. 
Czekamy na odzew ze strony środowiska.  
 
Prezes Tomasz Sielicki i Adam Dzwonkowski podkreślili, że Kwidzyn może byd wzorem dla 
innych ośrodków.  
 
f. Kongres FIDE – T.Sielicki, A. Fornal-Urban 
 
Prezes przedstawił najważniejsze postanowienia Kongresu FIDE, który odbył się podczas 
Olimpiady w Stambule. Agnieszka Brustman uzyskała awans z kategorii IA d do IA b, co daje 
jej większe możliwości sędziowania najważniejszych rozgrywek. Udało się rozwiązad problem 
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z dokumentami dotyczącymi przyznania Janowi Krzysztofowi Dudzie tytułu mistrza 
międzynarodowego i kongres zatwierdził tytuł. 
 
Na kongresie został zatwierdzony nowy statut FIDE. Jego głosowanie odbyło się w sposób 
pozostawiający wiele do życzenia, gdyż ostateczna wersja dokumentu została przesłana w 
nocy tuż przed głosowaniem. Zmianą korzystną dla FIDE jest m.in. koniecznośd wpłaty 
200.000 Euro przy składaniu protestu przeciwko FIDE do trybunału sportowego. 
 
 
g. Sprzedaż i marketing – A. Dzwonkowski, T. Stefaniak 
 
Adam Dzwonkowski przedstawił perspektywy dalszej współpracy z partnerami 
strategicznymi Związku.  
 
PZSzach złożył wniosek na konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywnośd 
Społeczna osób Starszych”. Do konkursu zgłosiło się ok. 1400 organizacji, dotacje otrzymało 
460 z nich. Niestety, PZSzach nie znalazł się na liście beneficjentów konkursu.   
 
 
h. Nowe tytuły FIDE dla Polaków – Z. Chojnicki 
 
Krzysztof Bulski i Kacper Piorun otrzymali tytuły arcymistrzów. Jan Krzysztof Duda otrzymał 
tytuł mistrza międzynarodowego. Zarząd pogratulował zdobywcom nowych tytułów 
międzynarodowych.  
 
W styczniu zostaną przyznane tytuły dla Klaudii Kulon i Daniela Frączka. 
 
i. WCT, plany na przyszłośd – A. Dzwonkowski 
 
Adam Dzwonkowski podkreślił, że Radosław Wojtaszek w tym roku gra dużo więcej, niż w 
roku ubiegłym. W grudniu wystartuje w dwóch turniejach w Indiach. Pierwszy z nich to silny 
open, a drugi – turniej kołowy z rankingiem średnim ok. 2680. Z tego też powodu nie weźmie 
udziału w Mistrzostwach Europy w szachach szybkich.  
 
Jan Krzysztof Duda czyni stałe postępy i zapowiada się, że do kooca czerwca 2013 osiągnie 
założony ranking 2530.  
 
Zarząd omówił możliwości dołączenia nowych zawodników do Wojtaszek Comarch Team 
oraz warunki ich przyjęcia. Ze względu na dobro projektu, dyskusja odbyła się poza 
protokołem. 
 
j. OOM w SU 2013 – W. Taboła 
 
W zastępstwie temat został omówiony przez Piotra Zielioskiego. Zawody zostaną 
prawdopodobnie rozegrane w pięknej lokalizacji na zamku w Książu. Przedstawicielem 
PZSzach do rozmów z organizatorami będzie Waldemar Taboła. Termin zawodów to 10-18 
kwietnia. 
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k. KOF 2013 - dostosowania do nowej ustawy o sporcie – W. Schmidt 
 
Prezes zaproponował podniesienie składki rocznej o 50 zł. W zamian za to członkowie 
dostaliby prenumeratę Mata. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Góra 
zaproponował podniesienie stawki o 100 zł, które byłoby dzielone po połowie między 
PZSzach a WZSzach. Takie rozwiązanie byłoby korzystne dla poprawienia sytuacji finansowej 
regionów.  
 
Tomasz Sielicki pożegnał zgromadzonych, gdyż z powodu innych zobowiązao był zmuszony 
opuścid wcześniej zebranie.  
 
B. Jeżak – sprawa zawodników z nieopłaconymi kategoriami, przez których inni nie mogą 
zrobid kategorii. 
 
Zarząd zdecydował o odrzuceniu wniosku o niedopuszczaniu do zawodów zawodników 
zalegających z opłatami za kategorie. Głosowało siedmiu członków zarządu, jeden za, sześciu 
przeciw. Nie głosował Waldemar Taboła (nieobecny na zebraniu), Tomasz Sielicki oraz 
Tomasz Stefaniak (opuścili wcześniej zebranie). 
 
Zarząd postanowił, że skarbnik PZSzach Bogdan Jeżak rozpocznie konsultacje w sprawie 
podniesienia składek członkowskich. 
 
13. Wolne wnioski. 
a Wnioski o przyznanie członkostwa honorowego PZSzach 
 
Zarząd zdecydował o nieprzedstawieniu na zarządzie kandydatur do godności członka 
honorowego PZSzach.  
 
b Seminarium sędziowskie na FA 
 
Zarząd przedyskutował sprawę organizacji seminarium sędziowskiego na Arbitra FIDE. 
PZSzach ma w budżecie zarezerwowaną kwotę w wysokości 10.000 tys. zł. na dokształcanie 
sędziów. Potencjalnym organizatorem seminarium jest Krzysztof Góra. 
 
c Szkolenie zawodniczek 
 
Zarząd przedyskutował sprawę szkolenia czołowych polskich zawodniczek pod kątem 
przygotowania do nadchodzących Drużynowych Mistrzostw Europy. Agnieszka Fornal-Urban 
wyraziła opinię, że szkolenie kobiet prowadzone jest w stopniu wysoce niezadowalającym. 
 
Wiceprezes Włodzimierz Schmidt podkreślił, że słabe przygotowanie debiutowe jest 
problemem zarówno czołówki kobiet, jak i mężczyzn i zadeklarował gotowośd nadzorowania 
pracy konsultanta debiutowego kadry kobiet i mężczyzn. 
 
13. Ustalenie terminów następnych posiedzeo Zarządu. 
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Zarząd ustalił termin następnego posiedzenia na sobotę 19 stycznia 2013. Termin kolejnych 
zebrao w 2013 roku zostaną przedyskutowane na pierwszym zebraniu w nadchodzącym 
roku.   
 
14. Zakooczenie. 
 
Sekretarz generalny Tomasz Delega podziękował zebranym i zakooczył posiedzenie. 
 
 
 
 

 
        /-/ 
 Protokolant 
Dorota Rzepecka 

 


