
Protokół zebrania Prezesów 

Wojewódzkich Związków Szachowych  
Katowice, Spodek, Al. Korfantego 35 

16.12.2017, 10:30 

 

I. Czynności wstępne 

O godzinie 10:30 Andrzej Ciesiński powitał przybyłych prezesów Wojewódzkich Związków 

Szachowych na zebraniu w Warszawie. 

Obecnych jest 11 Prezesów i zebranie ma moc prawną (załącznik stanowi lista 

obecności). 

II. Wybór protokolanta 

Jednogłośnie przez aklamację na protokolanta zebrania wybrano Tomasza 

Kamienieckiego. 

III. Zatwierdzenie porządku obrad 

Andrzej Ciesiński zaproponował dodanie do opublikowanego porządku obrad punktu 

dotyczącego MAT-a. Mirosław Orłowski zaproponował dodanie punktu „Wolne wnioski”. 

Program zebrania po zaproponowanych zmianach przyjęto przez aklamację.  

IV. Regulamin Ewidencyjny 

Andrzej Ciesiński przedstawił stanowisko Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu oraz 

Zarządu PZSzach w kwestii zmian w Regulaminie Ewidencyjnym. 

W wyniku dyskusji przyjęto, że należy zlikwidować możliwość zrzeszania się zawodników 

w wojewódzkich związkach szachowych jako niezgodną ze statutem PZSzach. 

Głosowało: 11 osób (9-za, 2-wstrzymały się). 

Rada Prezesów pozytywnie zaopiniowała propozycję zablokowania możliwości migracji 

klubów między Związkami Wojewódzkimi niezgodnie z siedzibą klubu. W tym celu 

sugeruje wprowadzenie odpowiednich zapisów w umowach między PZSzach a WZSzach. 

Głosowało: 11 osób (11-za). 

O godz. 12:40 na zebraniu pojawił się Andrzej Matusiak. 

V. Centralny Rejestr PZSzach 

Andrzej Ciesiński przedstawił aktualną sytuację Centralnego Rejestru (CR) pod kątem 

prawnym i technicznym oraz plany działań na przyszłość. Poinformował zebranych o 

przyczynach problemów technicznych i planach wprowadzenia nowego CR. Aktualny stan 

CR wynika z braku prac modernizacyjnych na przestrzeni wielu lat. Obecny Zarząd 

natomiast nie zdecydował się na przeznaczenie odpowiednich kwot na modernizację CR. 

W dyskusji Rada Prezesów wyraziła stanowisko, że CR jest ważnym elementem życia 

szachowego i Zarząd PZSzach powinien opłatę CR z KOF przeznaczać w całości na koszty 

rozwoju CR. 

Głosowało: 12 osób (11-za, 1-wstrzymała się). 

Marek Ulanowski zaproponował aby zdefiniować stały poziom finansowania prac 

związanych z CR gwarantujący jego powstanie. Z uwagi na informacje o 

niewystarczającym poziomie wpływów z opłat na CR zaproponował aby był to 

dodatkowo procentowy udział od wpływów OKR. 

Rada przyjęła ten wniosek przez aklamację. 

VI. Regulamin Klasyfikacyjny 



Rada Prezesów uznała, że zgłoszona przez Witalisa Sapisa propozycja zmian w 

Regulaminie Klasyfikacyjnym leży w gestii innych organów statutowych PZSzach i ich 

decyzje są ostateczne. 

Głosowało: 12 osób (11-za, 1-wstrzymała się) 

VII. System kwalifikacji na ME/MŚ 

Waldemar Taboła omówił aktualny system kwalifikacji. Rada Prezesów uważa obecne 

rozwiązania za optymalne i że nie należy dalej rozszerzać reprezentacji Polski na 

Mistrzostwa Świata i Europy Juniorów. 

Stanowisko przyjęte przez aklamację. 

O godz. 13:40 zebranie opuścił Andrzej Matusiak. 

VIII. Statut PZSzach 

Andrzej Ciesiński przedstawił aktualną sytuację w Komisji Statutowej i przewidywany 

zakres prac. Radzie Prezesów w tej Komisji przysługuje 1 miejsce. Chęć pracy w tej 

Komisji zadeklarował wcześniej Dominik Kulaś. Piotr Piwowarczyk wyraził zdanie, że w 

Komisji Statutowej z uwagi na ilość pracy bieżącej powinien być ktoś z Warszawy (Robert 

Krasiewicz lub Waldemar Taboła). Andrzej Ciesiński zapytał obu Prezesów czy wyrażają 

zgodę. Robert Krasiewicz odmówił, a Waldemar Taboła wyraził zgodę. Dominik Kulaś 

zrezygnował z kandydowania do Komisji statutowej. Rada Prezesów wyznaczyła 

Waldemara Tabołę jako swojego przedstawiciela w Komisji Statutowej. 

Głosowało: 11 osób (10-za, 1-wstrzymała się) 

IX. Szachy w Szkole 

Punkt nie był omawiany z uwagi na nieobecność Piotra Zielińskiego. 

X. Rozgrywki ligowe na rok 2018 i dalsze lata 

Paweł Dudziński, który przybył na spotkanie przedstawił ostatnio wprowadzone zmiany w 

sporcie młodzieżowym i plany na przyszłość. 

O godz. 14:10 na zebranie przybył Sylwester Bednarek. 

XI. MAT/e-MAT 

Tomasz Makowski – nowy redaktor naczelny MAT-a, który przybył na spotkanie, 

przedstawił zebranym aktualną sytuację czasopisma i plany na przyszłość. Jednym z 

elementów strategii jest pilotażowa elektroniczna dystrybucja e-MAT w e-kiosku 

równolegle do wersji papierowej. Andrzej Ciesiński wyraził opinię, że wspólnymi siłami 

PZSzach i WZSzach uda się utrzymać to czasopismo w dotychczasowej formie. 

XII. Informacje ogólne PZSzach 

Adam Dzwonkowski – Prezes PZSzach, który przybył na spotkanie Prezes PZSzach, 

przestawił bieżące informację oraz plany na przyszłość Polskiego Związku Szachowego, a 

także odpowiadał na pytania Prezesów WZSzach. 

O godz. 16:00 zebranie opuścił Sylwester Bednarek a przybył Andrzej Matusiak. 

XIII. Regulamin Rady Prezesów 

Z uwagi na to, że regulamin Rady Prezesów był przyjęty elektronicznie i zaakceptowany 

przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach,  Andrzej Ciesiński zapytał czy są jakieś 

sugestie zmian w tym regulaminie. 

W związku z brakiem wniosków zmian Rada przeszła do następnego punktu porządku 

obrad. 

XIV. Zmiany w Radzie Prezesów 

Andrzej Ciesiński zdał relację ze zmian w Prezydium Rady. W związku ze zmianą Prezesa 

ŚLZSzach do Prezydium Rady został dokooptowany Jan Kusina. Andrzej Ciesiński 

pozytywnie ocenił funkcjonowanie Prezydium i przypomniał, że zgodnie z wcześniejszymi 

zapowiedziami i koniecznością realizacji zadań jako członka Zarządu PZSzach składa 



rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady i członka Prezydium Rady. Jan Kusina zgłosił 

Tomasza Kamienieckiego, który nie wyraził zgody. Marek Ulanowski zgłosił Jana Kusinę, 

który wyraził zgodę. Rada wybrała nowym przewodniczącym Rady Jana Kusinę. 

Głosowało: 12 osób (11-za, 1-wstrzymała się). 

W związku z tym Andrzej Ciesiński poinformował, że konieczne jest uzupełnienie składu 

Prezydium Rady. W związku z tym, że nie było chętnych to zaproponował, że jest skłonny 

pełnić funkcję członka Prezydium Rady. Rada przystała na to. 

Głosowało: 12 osób (11-za, 1-wstrzymała się). 

 

XV. Wolne wnioski 

Zebrani poruszyli nieformalnie kilka kwestii ale z uwag na brak konkretnych uwag punkt 

ten został wyczerpany. 

XVI. Czynności końcowe 

Andrzej Ciesiński podziękował wszystkim za przybycie oraz aktywność i zakończył 

zebranie. 

 

 

Stanowiska 

 

1. W sprawie przynależności klubowej zawodników do WZSzach 

Rada Prezesów uważa, że należy zlikwidować przynależność zawodnika do WZSzach i 

przywrócić WZSzach status zgodny ze statutem PZSzach. 

2. W sprawie zablokowania migracji klubów między Związkami Wojewódzkimi 

Rada Prezesów uważa, że należy zablokować proces migracji klubów między 

Związkami Wojewódzkimi niezgodnie z ich siedzibą. Zapisy te powinny znaleźć się w 

umowach zawieranych między PZSzach, a WZSzach. 

3. W sprawie opłat CR 

Rada Prezesów uważa, że opłata CR z KOF powinna być w całości przekazywana na 

koszty rozwojowe Centralnego Rejestru. 

4. W sprawie dodatkowego sfinansowania nowego CR 

Rada Prezesów wnioskuje o wyznaczenie dedykowanego budżetu na rozwój i 

utrzymanie nowego systemu Centralnego Rejestru w wysokości 20% rocznie od opłat 

klasyfikacyjno-rankingowych na okres przejściowy 2 lat ale nie mniej niż 50 tys. zł. 

Po tym okresie Centralny Rejestr przejdzie na samofinansowanie z opłat CR wg KOF. 

5. W sprawie zmian w Regulaminie Klasyfikacyjnym 

Rada Prezesów uważa, że zmiany w Regulaminie Klasyfikacyjnym PZSzach są w 

kompetencji innych organów. 

6. W sprawie systemu kwalifikacji na MEJ/MŚJ 

Rada Prezesów uważa, że nie należy dalej rozszerzać reprezentacji Polski na 

Mistrzostwa Świata i Europy Juniorów. 

  

 

Protokolant 

 

Tomasz Kamieniecki

 

Przewodniczący Rady Prezesów 

 

Andrzej Ciesiński 


