
Informacja 
Jako osoba postronna, absolutnie niezwiązana ze środowiskiem szachowym, sporządziłem ten 
protokół obiektywnie i wedle swoich moŜliwości notowałem wszystko, co uznałem za istotne 
i co udało mi się zrozumieć z wypowiedzi delegatów. 
 

Protokolant Piotr Duraj 
 

Warszawa, 29 listopada 2008 

 
WALNE ZGROMADZENIE 

Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Związku Szachowego 
 
 
10:40 Walne zgromadzenie nie rozpoczęło się w pierwszym planowanym terminie tj. 10:30 
 
10:45 Nieoficjalne ogłoszenie Prezesa. Z uwagi na niską frekwencję na sali oraz problemy z 
dojazdem przedstawicieli okręgu śląskiego rozpoczęcie obrad zostało opóźnione. 
 
11:00 Początek Walnego Zgromadzenia. 
 
Delegaci zajęli swoje miejsca i wysłuchali przemówienia Prezesa Janusz Wody. 
Prezesa powitał na Walnym Zgromadzeniu następujących gości: 
Stanisława Kanię – poprzedniego Prezesa 
Przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki – Marzenę Szydłowską i mecenasa Marka 
Stopczyńskiego  
Prezydenta Strefy – Andrzeja Filipowicza 
Następnie Prezes powitał honorowych członków Polskiego Związku Szachowego. 
 
Punkt 1 
Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia 
 
Prezes powitał delegatów, członków zarządu, gości oraz wspomniał tych, którzy odeszli. 
Poprosił wszystkich o uczczenie chwilą ciszy pamięć zmarłych członków PZSzach. 
 
Prezes ogłosił wniosek o przyznanie tytułu Honorowego Członka PZSzach dla następujących 
osób:  

1. Agnieszka Brustman  
2. Ryszard Bernard 
3. Jan Rusinek 
4. Waldemar Tura 
5.  Eugeniusz Iwanow 

 
Po chwili przemówił członek Zarządu Andrzeja Filipowicz rekomendując i przedstawiając 
sylwetki wybitnych działaczy i zawodników PZSzach:  
Agnieszka Brustman – tu przedstawiono opis kariery, sukcesów 
Ryszard Bernard – opis kariery, sukcesów, oraz sylwetka p. Ryszarda jako trenera oraz 
publicysty (podręczniki, miesięczniki), organizatora szkoleń. 
Następnie wymieniono trzy postacie związane z problemistyką szachową: 



Jan Rusinek – usłyszeliśmy opis sukcesów, wykształcenia, pierwszy arcymistrz kompozycji 
szachowej,  
Waldemar Tura - opis sukcesów kompozycyjnych,  
Eugeniusz Iwanow – opis sukcesów organizacyjnych oraz kompozycyjnych 
 
Przeprowadzono głosowanie na uchwałą dotyczącą przyznania tytułu Honorowych Członków 
przez podniesienie mandatów  
Za: wszyscy  
Wstrzymali się: 0 
Przeciw: 0 
 
Przyjęto Uchwałę o nadaniu tytułów członków honorowych PZSzach ww. osobom. 
 
Prezes z uwagi na brak Eugeniusza Iwanowa, Jana Rusinka i Waldemara Turla odznaczył 
jedynie pana Mirosława Gnieciaka – było to wręczenie odznaczenia przyznane w latach 
wcześniejszych 
 
11:20 Rozpoczęto zasadniczą część Walnego Zgromadzenia 
 
Punkt 2 
Wybór przewodniczącego obrad, jego zastępcy i sekretarza 
Prezes J. Woda zaproponował Józefa Chudego na przewodniczącego oraz opisał jego 
kandydaturę.  
Z sali zgłoszono drugiego kandydata: Jerzy Gordziejczuk 
 
Ustalono ilości delegatów: 66 
 
Głosowano przez podniesienie mandatów: 
Józef Chudy – głosów: 37 
Jerzy Gordziejczuk- głosów: 24 
 
Zaproponowano by pan Gordziejczuk równieŜ wszedł do prezydium, jednak spotkało się ze 
sprzeciwem z sali. 
J. Chudy rozpoczął zebranie i zarządził wybór zastępcy, na którego zaproponował p. 
Gordziejczuka. Z sali zaproponowano p. Tyszkiewicza 
 
Przeprowadzono głosowanie: 
Gordzieńczuk – głosów: 33 
Tyszkiewicz – głosów: 32 
Osoby wstrzymujące się: 1 
 
Jerzy Gordziejczuk – został wybrany viceprzewodniczącym Zjazdu i zajął miejsce w 
prezydium. 
 
Zainicjowano wybór sekretarza: 
Zgłoszono następujących kandydatów:  
Marek Skrzypczak (propozycja Prezesa J. Wody) 
Zbyszek Kropidlowski (propozycja p. Gordzieńczuk). 
 
 



Przeprowadzono głosowanie: 
Skrzypczak – głosów: 43 
Kropidłowski – głosów: 21 
Sekretarzem został p. Marek Skrzypczak i zajął miejsce w prezydium 
 
Przewodniczący zaproponował dwóch protokolantów: Piotra Duraja oraz Włodzimierza 
Markowskiego  
Oto wynik głosowania delegatów.  
Głosów za: 62 
Przeciw: 0 
Wstrzymali się: 2 
Protokolanci zostali zatwierdzeni. 
 
W skład prezydium Walnego Zgromadzenia weszli: 
 
Prezes Janusz Woda 
Przewodniczący Józef Chudy 
Wiceprzewodniczący Jerzy Gordziejczuk 
Sekretarz Marek Skrzypczak 
Członek Zarządu Andrzej Filipowicz 
Przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departamentu Prawno-Kontrolnego 
Marek Stopczyński 
 
 
Punkt 3 
Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad 
 
Nie zgłoszono uwag do porządku obrad i zagłosowano nad jego przyjęciem 
Osobami liczącymi byli panowie: Łukasz Skrzypczak oraz Marek Skrzypczak. 
Za przyjęciem: 63 
Przeciw: 0 
Wstrzymali: 2 
 
Po zapytaniu Przewodniczącego na temat regulaminu z sali nie było Ŝadnych pytań ani uwag.  
 
Przedstawiono jednak pismo od Śląskiego Związku Szachowego: było w nim zapytanie o 
ilość mandatów delegatów dla Śląskiego ZSzach. Śląski Związek wybrał10 kandydatów, lecz 
otrzymał jedynie 7 mandatów. 
Odpowiedź przewodniczącego na podstawie statutu została przerwana z sali – Tomasz Delega 
wniósł propozycję by rozpatrywać ten wniosek w późniejszej kolejności, przez wybraną 
komisję mandatową.  
 
Przewodniczący odpowiedział na podstawie statutu: „ilość mandatów jest uzaleŜniona od 
ilości wydanych licencji”. Licencje uprawniają do otrzymania mandatów. Śląski okręg ma 
przyznanych 7 mandatów, zgodnie z ilością wydanych licencji. 
Poinformowano, Ŝe Komisja Mandatowa weźmie pod uwagę jego wniosek, lecz w 
późniejszym terminie. 
Głos zabrał Prawnik MSiT Marek Stopczyński - poinformował, Ŝe nikt z osób 
zgromadzonych na tej sali nie jest merytorycznie przygotowany do oceniania ilości delegatów 
a zgromadzenie zwołuje Zarząd, który decyduje o ilości mandatów. 



Wiceprzewodniczący Jerzy Gordziejczuk podwaŜył decyzje Zarządu oraz omówił system 
skreśleń, od którego zaleŜy ilość mandatów – wedle jego słów uchwały te nie mogą być brane 
pod uwagę, poniewaŜ statut stanowi, Ŝe członkowie nie mogą być zawieszani za brak składek 
bez spełnienia warunków (brak decyzji administracyjnych). Zgłosił, Ŝe nieprawomocnie 
wykluczenie 116 klubów jest nielegalne. Stwarza to zagroŜenie „zaŜalenia”, które moŜe być 
powodem uniewaŜnienia obecnych wyborów oraz wprowadzenia kuratora do Związku.  
Oświadczył, Ŝe jeśli nie zostaną dopuszczeni uprawnieni członkowie to będzie to oznaczało, 
Ŝe Zjazd będzie nieprawomocny. 
 
Przewodniczący Józef Chudy - jak powiedział jednoznacznie Pan Stopczyński nikt na tej sali 
nie jest przygotowany do rozstrzygnięcia tej kwestii. JeŜeli delegat ma rację sąd moŜe tę 
sprawę rozstrzygnąć.  
Z sali głos zabrał Krystian Klimczok – pokazał Centralny Rejestr PZSzach, z którego 
wykreślono bezprawnie wiele klubów. Śląski Związek na dzień wyboru przez siebie 
delegatów miał zarejestrowanych więcej klubów a skreślenie było niezgodne z prawem. 
 
Głosowano za przyjęciem regulaminu obrad: 
Za: 41 
Przeciw: 2 
Wstrzymali się: 19 
 
J. Chudy poinformował delegatów, Ŝe regulamin obrad jest najwaŜniejszy w tym momencie, 
wraz z ordynacją wyborczą jest waŜniejszy niŜ zapisy w statucie. 
 
Punkt 4 
Wybór komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków, Wyborczej i Skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący zgłosił propozycję by z kaŜdej „opcji” zaproponowano po jednym 
kandydacie. W innym przypadku będzie miało być prowadzone głosowanie eliminujące 
nadmiar kandydatów. 
 
Zgłoszenia do 3 miejsc w Komisji Mandatowej: 
 
Prezes Janusz Woda zarekomendował Stanisława Cichorza  
Tyszkiewicz Zbigniew zgłosił Pawła Suwarskiego 
BroŜek Łukasz zgłosił Włodzimierza Niwińskiego 
Kandydaci wyrazili zgodę, nie było innych kandydatur. 
 
Głosowano za przyjęciem całej komisji: 
Za: 61 
Przeciw: 0 
Wstrzymali się: 2 
 
Wybór do Komisji Uchwał i Wniosków: 
Zgłoszenia: 
Prezes Janusz Woda zgłosił: Kazimierz Kozubal 
Marian Kanarek zgłosił Kazimierza Łaszewskiego 
Tomasz Delega nikogo nie zgłaszał, mówił, Ŝe popierać chce kogoś, lecz przerwano jego 
wypowiedź nie na temat. 
Prezes zgłosił teŜ drugą osobę: Magdalena Łysiak- Półtorak 



Kandydaci wyrazili zgodę. 
 
Głosowano za przyjęciem komisji: 
Za: 55 
Przeciw: 0 
Wstrzymali się: 2 
 
Komisja ta miała za zadanie przygotowywać karty do głosowania 
 
Nastąpił wybór Komisji Wyborczej: 
Prezes zgłosił Eugeniusza Liana 
Zbigniew Tyszkiewicz - Andrzeja Kądziołki 
Tadeusz Rek zgłosił Zbyszka Kropidłowskiego 
Więcej zgłoszeń nie było, kandydaci wyrazili zgodę 
Głosowanie: 
Za: 58 
Przeciw: 0 
Wstrzymali się: 0 
 
Wybór Komisji Skrutacyjnej: 
Prezes zgłosił Andrzeja Irlika 
Ryszard Korpalski zgłosił Marka Świerczewskiego  
Tadeusz Rek zgłosił Tomka Ciesielskiego 
Brak innych zgłoszeń, zgoda kandydatów 
Głosowanie: 
Za: 58 
Przeciw: 0 
Wstrzymali się: 0 
Komisja została wybrana. 
 
Punkt 5 
Sprawozdanie Zarządu z działalności PZSzach w kadencji 2004-2008, które stanowi 
załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Prezes Janusz Woda oficjalnie przedstawił sprawozdanie z ostatniej kadencji 2004-2008 
(umówienie sprawozdania przedstawionego pisemnie delegatom). 
 
Podkreślony został przez Prezesa Janusza Woda wniosek do Biura i Komisji Klasyfikacji i 
Rankingu o dokończenie sprawy pełnego zaktualizowania rejestru członków. Wynika to z 
duŜej ilości klubów, o których tak naprawdę nie wiadomo czy istnieją, poniewaŜ nie tylko nie 
płacą od lat składek, ale równieŜ nie ma z nimi Ŝadnego kontaktu. 
 
Na zakończenie Prezes podziękował wszystkim, z kim do tej pory Zarząd współpracował i 
Ŝyczył owocnej dalszej pracy. 
 
 
Punkt 6  
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZSzach – stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 
protokołu. 
 



Wystąpił Pan Ireneusz Szczygieł omawiając pracę Komisji Rewizyjnej w latach 2004-2008. 
Komisja stała na straŜy polityki finansowej. Komisja wyraźnie przedstawiła pozastatutowe 
działania Zarządu polegające na skreślaniu i ponownym wpisywaniu klubów i zawodników 
do rejestru klubów. Kontrolowała stan finansów Związku oraz wykazywała róŜnice w stanie 
faktycznym budŜetu PZSzach. 
Komisja Rewizyjna wykazywała łamanie statutu przez Zarząd oraz zgłaszała do Zarządu 
nieprawidłowości i poddaje w wątpliwość niektóre decyzje finansowe.  
Mimo to Komisja Rewizyjna zakłada, Ŝe bilans całego okresu pracy Zarządu będzie dodatni, 
co wystawia dobrą opinię Zarządowi, który umiejętnie wykorzystywał związkowe środki. 
Komisja Rewizyjna równieŜ zbadała rzeczywistą aktywność członków Zarządu, którą oceniła 
pozytywnie. 
 
Komisja Rewizyjna jednogłośnie wniosła o udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi. 
 
Punkt 7  
Sprawozdanie Komisji Mandatowej – stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Komisja stwierdziła, Ŝe obecni delegaci w liczbie 68 reprezentują 16 okręgów szachowych.  
Komisja stwierdziła równieŜ, Ŝe Walne Zgromadzenie jest prawomocne. 
Podpisali się pod sprawozdaniem przewodniczący Komisji Mandatowej oraz jeden z 
członków. Drugi członek Komisji Pan Włodzimierz Niwińskiego nie podpisał się pod 
protokołem, gdyŜ zakwestionował ilość przyznanych mandatów oraz wykluczenia klubów. 
 
Prezes wręczył przybyłej na Walne Zgromadzenie Pani Agnieszce Brustman odznaczenie –
odznakę Honorowego Członka PZSzach. 
 
Punkt 8  
Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
 
11 delegatów zgłosiło chęć zabrania głosu – głos został udzielony w kolejności zgłaszania do 
dyskusji. 
 
Prezes zgłosił propozycje, by najpierw zgłosić kandydatury na nowego Prezesa, tak by 
usprawnić pracę Komisji Wyborczej. 
Przewodniczący postanowił zezwolić na to po 5 głosach delegatów w dyskusji. 
 
Paweł Suwarski – zgłosił uwagi na temat transmisji w telewizji, spadku wysokości środków 
na te transmisje, zauwaŜył, Ŝe nie ma progresji wyników sportowych, nie poprawiono 
wyników po starym trenerze, skrytykował organizację i szefa pionu szkoleniowego trenerów i 
instruktorów, organizację biura związku, niegospodarność finansową Zarządu, pracę pana 
Fijałkowskiego. Pan Suwarski porównał na koniec PZSzach do PZPN. 
 
Jerzy Goździejczuk – złoŜył gratulacje Polskim zawodniczkom za wyniki sportowe. 
Wytknął skreślenia klubów ze spotkania w Łebie, które ponoć nie zgadzają się z 
streszczeniem Prezesa. Ponadto zauwaŜył, Ŝe Zarząd powinien obradować tam gdzie są 
dokumenty.  
 
Józef Chudy – odniósł się do słów przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zaprzeczając, Ŝe 
Zarząd marnotrawił pieniądze na zebrania Zarządu. Podkreślił, Ŝe Komisja udzieliła 
absolutorium Zarządowi. Dziękował za pracę Zarządu i wymieniał sukcesy, jakimi jest m.in. 



organizowanie Mistrzostw Świata do lat 20 w roku 2010. ZauwaŜył, Ŝe Zarząd dbał równieŜ o 
te mniej dochodowe zawody.  
 
Andrzej Filipowicz  – podkreślił rewolucyjne zmiany w czasie kadencji ustępującego 
Zarządu, takie jak powstanie Centralnego Rejestru członków PZSzach. Drugą „rewolucją” 
jest zmiana systemu mianowania delegatów: 68 mandatów zamiast 500. Kolejną zmianą jest 
powstanie strony internetowej, do której poszukiwany jest cały czas sprawny opiekun, która 
prowadzona jest równieŜ w języku angielskim. Wielkim sukcesem było zdobycie tytułu 
męskiego Arcymistrza przez polską zawodniczkę Monikę Soćko. Wprowadzono kontrolę 
elektroniczną – komisja etyki zawiesza oskarŜanych zawodników. Po Mistrzostwach w 
Zegrzu wprowadzono jasne zasady, Ŝe nie wolno nic robić na własną rękę bez federacji 
narodowych. Poruszył temat Kongresu FIDE – znaczne i szybsze reagowanie na zmiany 
rankingowe, zlikwidowanie proponowania remisu, walkower za spóźnienia, wysokie kary 
finansowe za uchylenia, tylko trzy tempa, jeśli chodzi o zegary, nieuwzględnianie 
niezarejestrowanych turniejów. 
 
Tomasz Delega wniósł z sali sprzeciw przeciw wcześniej składanej propozycji zgłaszania 
kandydatów. Przewodniczący przychylił się do sprzeciwu. 
 
Agnieszka Fornal - Urban – jak stwierdziła nie miała zamiaru zabierać głosu, lecz 
publicznie wyjaśni swoje odejścia z biura. Wedle jej słów została poproszona do tzw. „barku” 
w siedzibie Związku przez Ireneusza Szczygła i złoŜył jej propozycję pracy wyłącznie do 
marca i po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa PZSzach nie będzie widział moŜliwości 
kontynuacji pracy. Z tego teŜ powodu pani Agnieszka nie widziała moŜliwości pracy na 
takich warunkach. 
 
Maria Macieja  – wniosła kilka uwag do sprawozdania – brakowało tam: braku reakcji 
Zarządu za wykreślenie mistrzostw do lat 20 ze współzawodnictwa sportowego w Polsce. 
Pion młodzieŜowy – pani Maria określiła majstrowanie przy regulaminach jako błąd i 
sugerowała dopracowanie tych regulaminów. Poruszała sprawę turniejów i manipulacji opinią 
publiczną, zakwestionowała politykę Związku za brak choćby jednego szachisty w pierwszej 
światowej „setce”. Kolejne sprawa to nieoddanie przepłaconych kwot za licencje. 
 
Ad-vocem: Adam Iwanow – zgadza się z panią Macieja, ale teŜ broni organizatorów, bo np. 
nieprawdą są informacje o zabraniu miejsc zawodnikom. 
 
Ad-vocem: Piotr Zieliński – wedle jego słów młodzieŜowe MP do lat 20 zostały niestety 
wykreślone z systemu punktacji i nic się nie dało zrobić, mimo wielu rozmów. Związek jest 
dobrze oceniany za pracę, ale wszystkim konkurencjom nieolimpijskim zabrano mistrzostwa 
w tej kategorii wiekowej. Majstrowanie regulaminami – wszystko się zmienia i regulaminy 
teŜ muszą się zmieniać, bo i wymagania Ministerstwa Sportu dla naszych zawodników się 
zmieniają. Na mistrzostwa są delegowani zawodnicy z szansami na wysokie miejsca.  
 
Piotr Zieli ński – zaprzeczył jakoby uniemoŜliwił udział 70 zawodnikom w młodzieŜowych 
mistrzostwach Polski – jest to nieprawda. Kluby były jedynie postraszone moŜliwością 
niedopuszczenia swoich zawodników do Mistrzostw, dzięki czemu opłaciły zaległe składki. 
Na koniec p. Zieliński, poniewaŜ nie będzie juŜ kandydował na dotychczasowe stanowisko 
wiceprezes ds. młodzieŜowych, serdecznie podziękował Komisji MłodzieŜowej, trenerom i 
rodzicom, przedstawicielom klubów za współpracę 



Ad-vocem: Jerzy Gordziejczuk – bronił p. Zielińskiego, by nie brał winy na siebie, bo nie 
było to publiczne oskarŜenie w jego stronę 
 
Ryszard Korpalski – postawił tezę, Ŝe Zarząd nie pomagał, lecz nawet przeszkadzał w pracy 
Dolnośląskiego Związku Szachowego. Wytknął brak jakichkolwiek aspektów pracy funkcji 
Sekretarza Związku, który nic nie zrobił w czasie swojej kadencji – chodziło o pana Kusinę. 
Tak samo skrytykował prezesa za brak rezultatów, które obiecywał 3 lata temu w artykule w 
gazecie Szachista. Wytknął brak zainteresowania fundowanym przez organizatorem 
olimpiady gier umysłowych w Chinach, oraz przyznawania organizacji polskich turniejów w 
podziękowaniu za poparcie wyborcze. 
 
Ad-vocem: Andrzej Filipowicz – olimpiada gier umysłowych – nie wysłano delegacji, gdyŜ 
były wątpliwości czy wiązać się z warcabami, brydŜem, Go. Okazało się, Ŝe FIDE niestety w 
ostatniej chwili wycofało się ze sponsorowania podróŜy do Pekinu – ponadto większość 
zawodników wycofała się w uczestnictwa w turnieju bez nagród. 
 
Andrzej Michalski  – zasugerował przegłosowanie uchwały na temat dołączenia szachów do 
sportów wczesnoszkolnych, gdyŜ uniemoŜliwia to tworzenie klas sportowych o profilu 
szachowym. Prosił by nie dyskutować o plotkach i nie robić tu poziomu Sejmu RP. 
 
Ad-vocem: Zbigniew Czajka – była to wypowiedź na temat zapytania o dołączenie szachów 
do sportów wczesnoszkolnych, lecz poinformował, Ŝe przesunięto to w czasie na bliŜej 
nieokreśloną przyszłość. 
 
Ad-vocem: Jan Kusina – w odpowiedzi na tezy pana Korpalskiego pan Kusina opowiedział 
o swoich dokonaniach 
 
Mirosław Gnieciak – wyraził zdanie, Ŝe Walne Zgromadzenie powinno być drogowskazem. 
Na tym zebraniu powinno się wytyczyć drogę, a nie wpisywać punkt 17, który nie zostanie 
poruszony. Przypomniał, Ŝe wnosił o wiele zmian w statucie, ale jego propozycja nie została 
uwzględniona. Apelował o to by nie dublować swoich uprawnień i obowiązków. Bronił 
moŜliwości ustalania pewnych rzeczy drogą mailową, co jest na pewno zawarte w 
Regulaminie Pracy Zarządu.  
 
Janusz Ziemacki – oznajmij, Ŝe liga nie jest ligą, a jedynie jakimiś rozgrywkami. Prawdziwa 
liga to jest dojazdowa i rozgrywanie meczów w terenie. Uchwały walnego zjazdu – zauwaŜył, 
Ŝe zdarzają się przypadki, Ŝe nie są realizowane. Konkluzja: czas na zmiany.  
 
Włodzimierz Niwiński – zauwaŜył, Ŝe nie ma w sprawozdaniu działacza, który umieścił w 
swojej druŜynie nieuprawnionych zawodników. Fałszerstwa w kartach zawodniczych – nawet 
o tym nie ma słowa. Ogólnopolska olimpiada – doszło do naruszenie regulaminu. Poruszył 
sprawę warunków zakwaterowania.  
 
Ad-vocem: Piotr Zieliński – przyznał, Ŝe były 2 „faule” w drugiej lidze, lecz broni swojej 
decyzji, jakiej dokonał z sędziami i uwaŜa, Ŝe przyznana kara jest wystarczająca.  
 
Marek Stopczyński przedstawił stanowisko Ministerstwa Sportu dotyczące wniosku, który 
wpłynął do MS, podpisany przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zawieszenie władz 
PZSzach i powołania kuratora. Departament Prawny Ministerstwa Sportu nie przychylił się 
do tego wniosku. Uprawnienia poszczególnych władz PZS określa statut. Kompetencje 



Komisji ograniczają się do funkcji kontrolnej Związku. Wniosek był nieumotywowany. MS 
odebrało wniosek, jako próbę prowadzenia polityki personalnej. Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej chciał zmienić Prezesa, a taki wniosek był nieuprawniony, bo Prezes był wybrany 
legalnie i jego kadencja nie uległa skróceniu. Powinien najpierw złoŜyć wniosek o skrócenie 
kadencji i ten wniosek umotywować.  
 
Ad-vocem: Jerzy Gordziejczuk – poinformował, Ŝe Komisja nie dostała odpowiedzi na 
piśmie i Ŝe miała prawo domagać się odwołania Zarządu bądź skrócenia jego czasu działania. 
 
Punkt 9 
Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
rozpatrzenie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium. 
 
Głosowano za przyjęciem sprawozdania Zarządu: 
Głosowanie: 
Za: 46 
Przeciw: 1 
Wstrzymali się: 16 
Uchwała została przegłosowana większością głosów. 
 
Zatwierdzono sprawozdania Komisji Rewizyjnej: 
Za: 40 
Przeciw: 2  
Wstrzymali się: 20 
 
Głosowanie za udzieleniem ustępującemu Zarządowi absolutorium: 
Za: 51 
Przeciw: 1 
Wstrzymali się: 10 
 
Punkt 10 
Wybór Prezesa Związku 
 
Zgłoszenia: 
Marek Skrzypczak zgłosił Jana Kusina 
Korpalski zgłosił Tomasza Delega 
Ryszard Więckowski zgłosił Ireneusza Szczygła 
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, nie było innych kandydatur. 
 
Komisja wyborcza rozpoczęła przygotowywanie list wyborczych w kolejności alfabetycznej. 
 
Kandydaci dokonali prezentacji swoich programów. Oto główne wątki ich wypowiedzi. 
 
Jan Kusina – opis funkcji, kariery, działań, osiągnięć. Organizator wielu turniejów, rejon 
małopolski. Kierunki programu: uaktywnienie władz kuratoryjnych, szkolenia nauczycieli, 
budowa zaplecza, masowość szachów, stabilne regulaminy. Jest przeciwny lidze dojazdowej a 
juŜ na pewno w drugiej lidze. Sprawy międzynarodowe: ofensywa na FIDE i ECU, walka o 
przyznawanie turniejów w Polsce. Pozyskiwanie środków: Internet, transmisje, samorządy, 
gminy, powiaty. Oferty organizowanie imprez dla ośrodków gdzie się to robi dobrze. Polityka 
i biuro: usprawnienie organizacji w ramach istniejących etatów.  



Tomasz Delega – rejon mazowiecki, opis kariery, informatyk, wykształcenie wyŜsze, członek 
Zarządu, kongresy FIDE i przewodniczący kolegium Sędziów. Program: prezentacja na 
stronie internetowej. Główne tezy: popularyzacja szachów, szachy w telewizji, lepsza strona 
internetowa, organizacja imprez tam gdzie najlepsze warunki, dobre stosunki z zawodnikami 
kadry, wpływ zawodników na decyzje związków, szachy w szkołach, nauka nauczycieli i 
uprawnienia instruktorskie. Międzynarodowe kongresy: liczniejsze delegacje, uczestniczyć w 
pracach FIDE. Biuro: praca równieŜ dla szachistów, co najmniej jedna osoba ze środowiska. 
Uczciwość, tolerancja, przejrzystość, wierność zasadom. Prezes wszystkich szachistów.  
 
Ireneusz Szczygieł – od lat blisko władz PZSzach, w Zarządzie Prezesa St. Łobaziewicza. 
Program: pierwszy filar to statut, drugi filar to uchwały. Szczytne ideały oczywiście tak, ale p. 
Szczygieł chce się skupić na działaniu. Decyzje w resortowych komisjach, a potem dopiero 
Zarząd. Przetargi na turnieje mają się skończyć, to ma nadzorować PZSzach. Promocja 
szachów, niemal narzucanie się z szachami. Stworzenie Kolegium Prezesów WZSzach, który 
będzie podpowiadał Zarządowi i niejako wytyczał cele działania.  
 
Punkt 11  
Dyskusja (c.d.) 
 
Usłyszeliśmy pytanie od przewodniczącego czy ktoś się ubiegał a nie dostał prawa do 
organizowania imprezy? Wyciągnął z tego wniosek, Ŝe narzekają Ci, którzy takiej moŜliwości 
nie dostali  
 
Dominik Kula ś – sprostował wypowiedź pana przewodniczącego informując, Ŝe są tu na Sali 
Ci, którzy nie dostali moŜliwości organizowania turniejów – przykładem byli działacze z 
Dolnego Śląska 
 
Delegaci nie zgłaszali innych pytań do kandydatów. 
 
Komisja Wyborcza przekazała karty głosowania Komisji Skrutacyjnej. 
Wyznaczono miejsca do głosowania, urnę ustawiono z boku sali.  
Przewodniczący opisał dokładnie głosowanie, objaśnił sposób oddania waŜnego głosu.  
W pierwszym głosowaniu dokładnie 50% głosów dawało funkcję Prezesa. 
 
Rozpoczęło się głosowanie: przewodniczący komisji skrutacyjnej Andrzej Irlik zaczął 
wyczytywać nazwiska delegatów i wydawać im po jednej kartce do głosowania. 
 
Punkt 12  
Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Prezesa PZSzach. 
 
Godzina 17:40 
Wyniki pierwszego głosowania: 
 
Tomasz Delega: 18 
Jan Kusina: 26 
Ireneusz Szczygieł: 22 
Głosy niewaŜne: 2 
 
Nastąpiła kilkuminutowa przerwa, tak by Komisja Skrutacyjna przygotowała kolejne karty do 
głosowania, dla kandydatów z największą ilością głosów. 



Rozpoczęła się II tura wyborów. Przewodniczący ponownie wytłumaczył reguły głosowania. 
Ponownie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej prosił do siebie kolejno delegatów po kartki 
do głosowania. 
 
Wybór nowego Prezesa - wyniki drugiego głosowania przeczytał przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej: 
 
Jan Kusina: głosów 39 
Ireneusz Szczygieł: głosów 26 
Głosów niewaŜnych: 3 
 
Nowym Prezesem PZSzach został Pan Jan Kusina. 
 
Ustępujący Prezes złoŜył Ŝyczenia oraz wręczył kwiaty swojemu następcy. 
Głos zabrał Tomasz Delega: złoŜył gratulacja nowemu prezesowi oraz podziękował za 
oddane na siebie głosy. 
Agnieszka Jowik-Giszka z grupą pracowników biura oficjalnie podziękowała ustępującemu 
prezesowi. 
 
Punkt 13 
Wystąpienie Prezesa PZSzach 
 
Głos zabrał Prezes Jan Kusina: podziękował za wybór oraz obiecał zrealizować swój program 
wyborczy.  
 
Punkt 14 
Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZSzach 
 
Przewodniczący zaproponował, aby Zarząd liczył 11 osób – przeprowadzono głosowanie:  
Za: 56 
Przeciw: 3 
Wstrzymali się: 5 
 
Nowy Prezes zaproponował następujące kandydatury: 
Andrzej Filipowicz - mazowieckie 
Janusz Woda - wielkopolskie 
Zenon Chojnicki - podkarpackie 
Zbigniew Pyda - lubelskie 
Tomasz Delega - mazowieckie 
Zbigniew Tyszkiewicz - mazowieckie 
Marek Skrzypczak - świętokrzyskie 
Rafal Siwik - dolnośląskie 
Andrzej Modzelan - lubuskie 
Agnieszka Fornal – Urban - mazowieckie 
Następujące osoby z delegatów zaproponowały następujących kandydatów: 
 
Andrzej Modzelan zgłosił Zielińskiego Piotra – podlaskie  
Mirosław Orłowski zgłosił Tadeusza Reka - pomorskie 
Henryk Węgrowski zgłosił Mariana Kanarka - zachodniopomorskie 
Kropidłowski Zbigniew zgłosił Bogdana JeŜaka – warmińsko-mazurskie 



Komisja Wyborcza rozpoczęła przygotowywanie kart do głosowania. 
 
Zgłoszono protest od delegatów z okręgu śląskiego w sprawie niedopuszczenie do udziału w 
walnym zebraniu części wybranych w śląskim i innych okręgowych związkach delegatów. 
Protest odczytano w całości i przekazano Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia. 
 
Punkt 15 
Dyskusja (c.d.) 
 
Przewodniczący Kolegium Trenerów Włodzimierz Schmidt zabrał głos ze względów 
statutowych z wnioskiem o zatwierdzenie regulaminu Kolegium Trenerów oraz przedstawił 
jego treść. 
 
Wniesiono apel o dopisanie zwrotu „ministerstwo sportu i turystyki” przy punkcie 
dotyczącym konstruowaniu programów szkoleniowych. 
 
Odbyło się głosowanie za przyjęciem regulaminu:  
Za: 49 
Przeciw: 0 
Wstrzymali się: 2 
Wniosek został przyjęty. 
 
Punkt 16 
Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej dot. wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
PZSzach 
 
Godzina 19:15 
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła glosowanie: kandydaci dokonali wyboru z 14 
zaproponowanych kandydatów (wypisanych w punkcie 14). KaŜdy delegat otrzymał kartę do 
głosowania, gdzie musiał skreślić co najmniej czterech kandydatów, których nie chciał 
widzieć w składzie Zarządu. 
 
Dyskusji ciąg dalszy: 
 
Głos zabrał Cezary Kozłowski na temat pracy przyszłego Zarządu- oto jego główne tezy:  
znieść „haracz” tj. wpisowe dla graczy drugoligowych. MoŜliwość zatrudnienia dwóch 
zawodników zagranicznych. Zobligować wiceprezesa do weryfikacji obiektów słuŜących do 
rozgrywania spotkań druŜynowych mistrzostw Polski oraz do równego dzielenia 
geograficznego organizowanych turniejów ligowych. Kolejna rzecz to obligowanie Zarządu, 
aby były przyznawane uroczyście odznaczenia nawet państwowe. 
 
Głos zabrał równieŜ Piotr Piwowarczyk wnioskując by Zarząd doszlifował zapisy w 
Statucie. Kolejną rzeczą jest apel do środowisk by scementować interesy szachowe, tak by 
sobie nie szkodzić oraz lobbować by szachy były bardziej widoczne, gdyŜ jest to produkt, 
który warto promować. 
 
Janusz Woda – na zakończenie swojej prezesury powiedział, Ŝe nie będzie polemizował z 
osobami, które delikatnie mówiąc mijały się z prawdą. Poruszył sprawę składek: jest to waŜna 
rzecz równieŜ dla wojewódzkich związków, które jednak często unikały wpłacania im 
wpłaconych juŜ składek oraz opisał podział pieniędzy z nich uzyskiwanych. Następnie opisał 



proces czyszczenia ewidencji oraz postępowanie z klubami piszącymi prośby o anulowanie 
zaległości, skomentował sytuację związaną z wyjazdem na olimpiadę gier umysłowych w 
Pekinie, działania Dolnośląskiego Związku Szachowego w kwestii współpracy festiwalu im 
Akiby Rubinsteina w Polanicy. Kolejną poruszaną rzeczą były pomówienia co do 
majstrowania przy regulaminach oraz spraw licencyjnych.  
 
Ad-vocem Maria Macieja  – ponowiła swe pytanie na temat pisma związanego z licencjami, 
za które cena została w trakcie „Mistrzostw Europy w szachach szybkich” zmniejszona.  
 
Ad-vocem Ryszard Korpalski – odpowiadał na pytania Janusza Wody w sprawie festiwalu 
w Polanicy oraz zdziwił się wywołaniem go w wypowiedzi przez ustępującego Prezesa. 
 
Ad-vocem Janusz Woda – w odpowiedzi na poprzednie wypowiedzi p. Woda jeszcze raz 
wyjaśniał, Ŝe przykładu pana Korpalskiego uŜył bez złośliwości a pismo, o którym mówiła 
pani Macieja było kolejnym standardowym pismem urzędowym i nie miało znamion 
pomówienia. 
 
Włodzimierz Niwiński – ponownie wracał do sytuacji z rozgrywek drugiej ligi juniorów i 
bardzo niezadowolony z przyznanej kary ponownie wyraŜał swe niezadowolenie z jej 
wymiaru oraz poruszał kwestie regulaminów. Postawił teŜ pytanie czy PZSzach płaci za 
turniej kaŜdy oddzielnie czy płaci ryczałtem. 
Ad-vocem Piotr Zieliński – były wiceprezes wyjaśnił swoje decyzje co do dopuszczenia 
zawodnika nieuprawnionego do startu – za swoje decyzje poniósł juŜ konsekwencje, ale nie 
Ŝałuje swego postępowania 
 
Andrzej Filipowicz  – wypowiedział się w sprawie Memoriału Dvorkovicza i poinformował, 
Ŝe zaproponował stronie rosyjskiej zmianę terminu jego rozgrywania. 
 
Marian Kanarek  powiedział, Ŝe Ministerstwo Sportu i Turystyki tworzy zestawienie 
najlepiej szkolących ośrodków i niestety nikt tu o tym nie mówi. Delegat sugerował, aby 
chwalić się tymi dobrymi wynikami, do których p. Kanarek bardzo się przykłada, mając 
najlepsze wyniki w szkoleniu młodzieŜy. Apelował o szanowanie klubów oraz rodziców, 
którzy ciągle poświęcają czas i pieniądze dla szkolenia młodzieŜy. 
 
Ad-vocem Piotr Zieli ński – potwierdził, Ŝe to zestawienie pojawia się na stronach PZSzach. 
 
Eugeniusz Liana – długo uświadamiał ile problemów jest przy organizowaniu ligi. 
 
Wystąpił przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytując sprawozdanie z głosowania do 
Zarządu PZSzach:  
Wydano 68 kart 
WaŜnych głosów: 66 
 
Wyniki głosowania: 
 
Zenon Chojnicki 46 
Andrzej Modzelan 46 
Rafał Siwik 44 
Andrzej Filipowicz 36 
Tomasz Delega 35 



Marek Skrzypczak 33 
- - - - - - - - - - - - - -  
Tadeusz Rek 32 
Piotr Zieliński 32 
Agnieszka Fornal – Urban 31 
Zbigniew Pyda 30 
Zbigniew Tyszkiewicz 29 
Marian Kanarek 22 
Janusz Woda 22 
Bogdan JeŜak 21 
 
Sześciu kandydatów z największą ilością punktów zostało wybranych na członków zarządu, 
pozostali mieli zostać wybrani w kolejnym głosowaniu uzupełniającym.  
Przewodniczący uzasadnił statutem konieczność kolejnego głosowania. 
 
Kandydat Janusz Woda postanowił zrezygnować a przewodniczący, z uwagi na niejasności 
regulaminu, zasugerował nie zgłaszanie kolejnych kandydatów z sali. 
Mecenas Marek Stopczyński zinterpretował regulamin w następujący sposób: z 7 
pozostałych kandydatów naleŜy dokonać wyboru 4 osób. 
Mimo obiekcji pana Gordziejczuka zarządzono stworzenie list wyborczych z 7 nazwiskami, z 
których wybrane zostaną do Zarządu 4. 
 
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła kolejne głosowanie – wybór 4 osób do Zarządu. 
 
 Punkt 17  
ZałoŜenie Strategii rozwoju szachów w Polsce i działalności PZSzach w latach 2009-2012 
– dyskusja, podjęcie uchwały. 
 
Przewodniczący przychylił się do wniosku p. Tomasza Delega w sprawie przeniesienie 
dyskusji na ten temat inny termin.  
Zobowiązano Zarząd do opracowania tejŜe strategii do końca marca 2009. 
 
Punkt 18 
Wolne głosy i wnioski 
 
Eugeniusz Liana dokończył swoją wypowiedź na temat organizacji imprez, problemów z nimi 
związanych oraz poruszył temat składek i wychowania młodzieŜy. 
 
Punkt 19 
Przyjęcie uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia. 
 
Przewodniczący Komisja Uchwał i Wniosków Kazimierz Łaszewski przedstawił wnioski, 
które zostaną poddane głosowaniu. 
 
Następnie głos zabrał Prezes Jan Kusina – poinformował, Ŝe nie potrzeba głosować nad 
uchwałą o wyczyszczeniu rejestru, bo to i tak jest priorytetem. Ponadto nie widzi potrzeby 
powołania specjalnych komisji. W kwestii ligi dojazdowej muszą się wypowiedzieć kluby. 
Zarząd będzie naciskał szkoły o wprowadzanie nauki gry w szachy, by od dołu przeforsować 
te zmiany. 
 



Ad-vocem: Andrzej Michalski  domagał się ponownie uznania przez Ministerstwo Edukacji 
szachów za sport wczesnoszkolny. 
 
Głosowane wnioski: 
Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do aktualizacji centralnego rejestru członków 
Za: 32 
Przeciw: 3 
Wstrzymali się: 8 
Wniosek przyjęto 
 
Zobowiązuje się Zarząd do powołania specjalnej Komisji Regulaminowej, która przygotuje 
ujednolicone regulaminy wszystkich imprez mistrzowskich 
Za: 4 
Przeciw: 32 
Wstrzymało się: 8 
Wniosek został odrzucony 
 
Zobowiązuje się Zarząd do rozwaŜenia rozgrywek drugiej ligi w formie dojazdowej 
Za: 6 
Przeciw: 33 
Wstrzymało się: 7 
Wniosek został odrzucony 
 
 Zobowiązuje się Zarząd by do końca marca 2009 przedstawił Strategię rozwoju szachów w 
Polsce.  
Za: 37 
Przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0 
Wniosek przyjęto 
 
Zobowiązuje się Zarząd do prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do szkół 
szachów jako sportu wczesnoszkolnego 
Za: 44 
Przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0 
Wniosek przyjęto 
 
Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania uzupełniającego do Zarządu: 
Wydano 55 kart do głosowania 
Wyniki: 
Piotr Zieliński 29 
Marian Kanarek 24 
Tadeusz Rek 23 
Agnieszka Fornal – Urban 19 
Zbigniew Tyszkiewicz 19 
Zbigniew Pyda 19 
Bogdan JeŜak 13  
 



Trzech pierwszych kandydatów zostaje włączonych do Zarządu, trzy osoby z 19 punktami 
będą uczestniczyły w kolejnym głosowaniu, do którego druki rozpoczęła drukować Komisja 
Wyborcza. 
 
Delegaci z sali zgłosili do Komisji Rewizyjnej następujących kandydatów: 
 
Pan Delega zaproponował Ryszarda Korpalskiego. 
Praszak zgłosił Piotr Piwowarczyka  
Tadeusz Rek zgłosił Tadeusza Sapierzyńskiego  
Piotr Zieliński zgłosił Waldemara Taboła, który nie wyraził zgody. 
Delegat JeŜak zgłosił Jerzy Gordziejczuka 
Tomasz Ciesielski zgłosił Zbigniewa Kropidłowskiego 
Nowy Prezes zgłosił Grzegorza Zielińskiego, który nie wyraził zgody. 
Andrzej Karpiński zgłosił Andrzeja Michalskiego  
 
Komisja Skrutacyjna zorganizowała kolejne dwa głosowania. Na pierwszym druku 
głosowana jest jedna z trzech osób do Zarządu, na drugim delegaci głosowali na kandydatów 
do Komisji Rewizyjnej, gdzie z 6 kandydatów trzeba było wykreślić co najmniej jedną osobę. 
 
Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowań. 
 
Głosowanie o wejście do Zarządu 
 
Oddanych głosów 43 
Agnieszka Fornal – Urban 24 
Zbigniew Pyda 15 
Zbigniew Tyszkiewicz 4 
 
Do Zarządu weszła pani Agnieszka Fornal – Urban. 
 
Wyniki głosowania do Komisji Rewizyjnej 
Głosów oddanych: 46 
Zbigniew Kropidłowski 32 
Andrzej Michalski 32 
Piotr Piwowarczyk 29 
Jerzy Gordziejczuk 26 
Tadeusz Sapierzyński 25 
Ryszard Korpalski 23 
 
Do Komisji Rewizyjnej weszli wszyscy kandydaci, z wyjątkiem pana Korpalskiego. 
 
Punkt 20 
Zakończenie obrad  
 
 
Protokolant       Przewodniczący obrad 
 
 
Piotr Duraj       Józef Chudy 


