Protokół z zebrania Prezesów
Wojewódzkich Związków Szachowych
Warszawa, Hotel Gromada Centrum, Plac Powstańców Warszawy 2
26.03.2017, 10:00
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Czynności wstępne
1. Powitanie
O godzinie 10:00 Andrzej Ciesiński powitał przybyłych prezesów Wojewódzkich
Związków Szachowych na zebraniu w Warszawie.
2. Wprowadzenie
Po wielu latach udało się doprowadzić do wznowienia zebrań Prezesów
Wojewódzkich Związków Szachowych.
Rada Prezesów jest niezbędnym elementem sprawnego funkcjonowania całego
środowiska szachowego w tym Polskiego Związku Szachowego a zebrania Prezesów
stanowią najważniejszą formę jej aktywności.
Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
Jednogłośnie przez aklamację na prowadzącego zebranie wybrano Andrzeja Ciesińskiego
Jednogłośnie przez aklamację na protokolanta wybrano Łukasza Brożka.
Zatwierdzenie porządku obrad
Program zebrania przyjęto jednogłośnie przez aklamację w podanej wcześniej agendzie.
Zmiany w Ustawie o sporcie
1. Andrzej Ciesiński przedstawił stanowisko Wielkopolskiego Związku Szachowego w
sprawie zmian w Ustawie o sporcie. Jeden z wniosków zawartych w tym dokumencie
PZSzach przekazał w trybie konsultacji społecznych do Ministerstwa Sportu i
Turystyki. Dotyczył on eliminacji sędziów z udziału w organach statutowych
związków. Z uzyskanych informacji wynika, że wniosek ten został przyjęty.
2. Po przyjęciu zmian przez ustawodawców problemem dla naszego środowiska może
być konieczność zmiany statutów WZSzach-ów, a także brak możliwości pełnienia
funkcji w Zarządzie PZSzach osób, które prowadzą szachową działalność gospodarczą.
Strategia PZSzach
1. Andrzej Ciesiński zwrócił uwagę na dwa obszary działalności szachowej związku:
wyczyn i powszechność. Po 4 latach pion powszechny PZSzach-u mocno się rozwinął
poprzez różne projekty m.in. Edukacja przez Szachy w Szkole (EpSwS). Pomimo
sukcesów na Olimpiadzie i innych mistrzostwach mniej zauważalny jest sport
wyczynowy.
2. Członkowie zebrania stwierdzili, że sport powszechny i sport wyczynowy powinien
być powiązany. Niezauważalny jest wpływ programu Edukacja przez Szachy w Szkole
na sport wyczynowy, a powinien istnieć taki związek. Prawidłowe byłoby stworzenie
modelu sportu powszechnego, którego celem byłoby np. stworzenie Uczniowskich
Klubów Sportowych w miastach, w których realizowany jest program EpSwS.
Mogłoby to spowodować przekształcanie ilości (sport powszechny) w jakość (sport
wyczynowy).
3. Prezesi WZSzach-ów zauważyli, że sport wyczynowy wśród zawodników młodszych
również nie napawa optymizmem i konieczne są zmiany. Słuszne byłoby
wypracowanie w PZSzach nowego modelu szkolenia zdolnych juniorów.
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4. Piotr Piwowarczyk zasugerował, aby w ślad za innymi Państwami nie prowadzić
klasyfikacji rankingu ELO dla zawodników do lat 10. Po wywalczeniu zwykle dość
niskiego rankingu startowego potrzeba wiele lat, aby dojść do rankingu 2000.
Pomysł ten nie uzyskał akceptacji pozostałych Prezesów.
5. W wyniku troski i zaniepokojenia Prezesi WZSzach-ów sugerują zmiany w działalności
Młodzieżowej Akademii Polskiego Związku Szachowego, której celem powinno być
wychowanie Arcymistrzów do Kadry Narodowej. Stwierdzono również, że słuszna
byłaby zmiana wieku w Ministerstwie przy dofinansowywaniu Kadr Wojewódzkich.
PZSzach a Wojewódzkie Związki Szachowe
1. Waldemar Taboła: „Polski Związek Szachowy to MY, nie WY!”.
Prezes Opolskiego Związku Szachowego zwrócił uwagę, że trzeba ustabilizować pracę
biura PZSzach, stworzyć poradnik dla Prezesów (co mają robić, jak, itp.) oraz
integrować środowisko szachowe.
2. Kilku Prezesów zwróciło uwagę na problemy z funkcjonowaniem biura Polskiego
Związku Szachowego m.in. brak przepływu informacji między pracownikami.
Zasugerowano, aby starać się wrócić do systemu poprzedniej kadencji P. Sielickiego
na linii Prezes-Sekretarz.
3. Prezesi stwierdzili, żeby zorganizować pracę biura PZSzach w modelu biznesowym.
Zdefiniować stanowiska w biurze, utworzyć procesy, plany działania i zarządzać nim
jak firmą.
4. Częstsze spotkania Prezesów WZSzach-ów wpłyną pozytywnie na całą działalność
szachową jeżeli konkluzje zebrań Prezesów będą przyjmowane przez PZSzach jako
wytyczne i głos środowiska.
Model funkcjonowania WZSzach
1. Marek Ulanowski przedstawił projekt, który jest realizowany wraz z Politechniką
Gdańską, który pomoże w administracji związku. Celem tego projektu jest stworzenie
CRM-u do zarządzania organizacją, który będzie narzędziem ułatwiającym pracę
(faktury, obieg dokumentów, procedury). Usprawni to całą działalność PZSzach i
przyspieszy pewne procesy przy np. zmianach Zarządu.
2. Prezesi zobowiązali się do przedstawienia swojego modelu działania WZSzach-u,
który pozwoli na lepsze stworzenie oprogramowania.
Centralny Rejestr
1. Andrzej Ciesiński w zastępstwie nieobecnego Zenona Chojnickiego zwrócił uwagę na
problemy z CR m.in. problem z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych (GIODO). Niektóre dane centralnego są danymi wrażliwymi i podlegają
ochronie.
2. Prezesi stwierdzili, iż niewykluczone będzie stworzenie nowego Centralnego Rejestru
zamiast modyfikacji starego.
Finanse
1. Bogdan Jeżak poinformował zebranych o tym, że na ostatnim zebraniu Zarządu
zapadły decyzje o uporządkowaniu dokumentacji związanej z CR i że WZSzach-y czeka
ogromna praca z tym związana.
2. Andrzej Ciesiński zasugerował aby w ślad za tym poszły następujące decyzje:
a) opracować nową dokumentację-instrukcję dla wojewódzkich administratorów CR
o sposobie i podstawie zamieszczania w CR nowych zawodników (powinna ona
zawierać uwarunkowania prawne);
b) w przypadku konieczności uzupełniania dokumentów papierowych odnośnie
zawodników już wpisanych – określić źródło finansowania tych prac;

X.

XI.

XII.
XIII.

XIV.

c) doprecyzować Regulamin ewidencyjny i umowy z wojewódzkimi
administratorami CR oraz opracować procedury przechowywania danych
osobowych;
d) zorganizować szkolenia dla osób, które będą się tym zajmować (np. Prezesi
WZSzach-ów i administratorzy danych).
3. Bogdan Jeżak odpowiadał również na pytania Prezesów dotyczące m.in. Centralnego
Rejestru i Komunikatu Organizacyjno-Finansowego PZSzach-u.
4. Prezesi stwierdzili, że wskazane jest m.in. uporządkowanie rozliczeń i ujednolicenie
procedur wystawiania faktur.
Szachy w szkołach
1. Krzysztof Góra, jako członek Polskiego Związku Szachowego odpowiedzialny za
projekt Edukacja przez szachy w szkole, omówił istotę programu i stan jego realizacji
na dzień dzisiejszy. Przedstawił również pomysł uwolnienia szkoleń związanych z
projektem dla firm zewnętrznych pod auspicjami PZSzach.
2. Prezesi WZSzach-ów stwierdzili, iż szkolenia prowadzone przez związki
są wystarczające i nie ma potrzeby otwarcia się na firmy zewnętrzne. Takie
uwolnienie szkoleń może spowodować brak kontroli nad prowadzącymi zajęcia i
dużo słabszy poziom nauczania.
Współpraca pozioma
1. Łukasz Brożek zaproponował zwiększenie współpracy pomiędzy związkami
wojewódzkimi, aby dzielić się swoimi pomysłami i możliwościami realizacyjnymi
podczas organizacji imprez lub poprzez zorganizowanie np. wspólnych wyjazdów
szkoleniowych Kadr.
2. Zauważono, że wojewódzkie związki działają we własnym zakresie, a poszerzenie
działania na inne województwa wpłynęłoby na rozwój szachów w Polsce.
Wolne głosy i wnioski
Brak
Strategia PZSzach z punktu widzenia Prezesa PZSzach
1. Prezes PZSzach, Tomasz Delega, podziękował Andrzejowi Ciesińskiemu, że udało się
reaktywować spotkania Prezesów WZSzach-ów i zasugerował, aby takie spotkania
odbywały się systematycznie w kolejnej kadencji PZSzach.
2. Tomasz Delega opowiedział co udało się zrealizować z jego założeń programowych w
tej kadencji PZSzach. Przedstawił również swoje zastrzeżenia, co mogło być zrobione
lepiej.
3. Prezes PZSzach przedstawił sytuację finansową związku i omówił m.in. problemy z
Centralnym Rejestrem i Chessarbitrem. Przedstawione zostały również problemy
działania biura związku. Odpowiedział również na wiele pytań związanych z
działalnością Polskiego Związku Szachowego.
Podsumowanie
1. Ustalenie zasad funkcjonowania Rady Prezesów
Andrzej Ciesiński zasugerował konieczność opracowania Regulaminu Rady Prezesów i
zasad głosowań (m.in. Regulamin głosowań elektronicznych).
Dokumenty te zostaną opracowane przez nowo powołane Prezydium Rady.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Rady Prezesów
Jednogłośnie przez aklamację wybrano Andrzeja Ciesińskiego na Przewodniczącego
Rady Prezesów.
Jednogłośnie przez aklamację wybrano Mirosława Orłowskiego oraz Łukasza Brożka
na członków Prezydium Rady Prezesów razem z Przewodniczącym Rady.
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Czynności końcowe
1. Ustalenie wstępnego terminu następnego zebrania
Wstępnie ustalono spotkanie Rady Prezesów na grudzień 2017r.
2. Zakończenie zebrania
Andrzej Ciesiński podziękował wszystkim za przybycie oraz aktywność i zakończył
zebranie.

Stanowiska
1. W sprawie Ustawy o sporcie
Rada Prezesów WZSzach sygnalizuje potrzebę aktywnego konsultowania przez PZSzach
projektów wprowadzanych aktów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie
PZSzach/WZSzach i całego sportu szachowego w Polsce.
2. W sprawie równoważenia pionów PZSzach
Rada Prezesów WZSzach wyraża pogląd, że sport powszechny i sport wyczynowy
powinien być powiązany.
Jednym z celów pracy pionu powszechnego powinno być zwiększenie ilości zawodników
w sporcie wyczynowym.
3. W sprawie szkolenia zdolnych juniorów
Rada Prezesów WZSzach uważa za konieczne zreformowanie Akademii Szachowej
PZSzach zarówno od strony organizacyjnej jak i szkoleniowej.
4. W sprawie biura PZSzach
Rada Prezesów WZSzach kieruje do Zarządu PZSzach sugestię pilnego zreformowania
pracy biura PZSzach w celu sprawnego realizowania nałożonych na biuro zadań i realizacji
celów statutowych PZSzach.
5. W sprawie uporządkowania Centralnego Rejestru PZSzach (CR)
Rada Prezesów WZSzach sugeruje konieczność pilnego uporządkowania CR.
Do realizacji tego celu należy m.in.:
a) opracować nową dokumentację-instrukcję dla wojewódzkich administratorów CR o
sposobie i podstawie zamieszczania w CR nowych zawodników (powinna ona
zawierać uwarunkowania prawne);
b) w przypadku konieczności uzupełniania dokumentów papierowych odnośnie
zawodników już wpisanych – określić źródło finansowania tych prac;
c) doprecyzować Regulamin ewidencyjny i umowy z wojewódzkimi administratorami CR
oraz opracować procedury przechowywania danych osobowych;
d) zorganizować szkolenia dla osób, które będą się tym zajmować (np. Prezesi WZSzachów i administratorzy danych).
6. W sprawie projektu Edukacja przez Szachy w Szkole
Rada Prezesów WZSzach negatywnie opiniuje pomysł uwolnienia kursów dla nauczycieli
w ramach projektu Edukacja przez Szachy w Szkole.
Szkolenia te nadal powinny być organizowane w ramach współpracy PZSzach i WZSzach a
uwolnienie może być rozpatrywane jedynie w ośrodkach, w których WZSzach nie jest w
stanie zrealizować wymaganej liczby szkoleń.
Protokolant

Przewodniczący Rady Prezesów

Łukasz Brożek

Andrzej Ciesiński

