Zebranie Zarządu KPZSzach – Toruń 1 czerwca 2018 roku.

1. Przywitanie przybyłych osób. Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski
przywitał przybyłych członków Zarządu. W obradach uczestniczyli: Jarosław
Wiśniewski, Karol Jaroch, Andrzej Leśniak, Janusz Augustowski, Piotr
Szybowicz, Adam Pituła i Adam Musiał.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu KPZSzach.
Protokół z poprzedniego zebrania (Szubin, 25 marca 2018) Zarządu przyjęto
jednogłośnie.
3. Dyskusja nad protokołem z obrad Walnego Zebrania Delegatów
KPZSzach w Szubinie w kontekście dokonania zmian w KRS. Prezes
KPZSzach zauważył, iż sprawozdania z obrad WZD powinny być bardziej
szczegółowe, za co odpowiada Protokolant – najczęściej Sekretarz KPZSzach
Piotr Szybowicz.
4. Omówienie imprez rangi Mistrzostw Województwa, przeprowadzonych
od ostatniego zebrania Zarządu KPZSzach, szczególnie w zakresie ich
rozliczania. Do tej pory istniała tradycja, iż KPZSzach funduje puchary za I
miejsca i medale za miejsca I-III na zawody rangi mistrzostw województwa.
Prezes KPZSzach zauważył, iż kwota wręczanych nagród finansowych nie
może być wyższa niż kwota zebranego wpisowego. Dodatkowo faktura musi
być wystawiona na KPZSzach, a nie na klub organizatora. Rozliczenia imprez
powinny wpływać w szybszym terminie. Turnieje organizowane przez
KPZSzach nie powinny zamykać się w ujemnym saldzie. Mistrzostwa
Województwa Przedszkolaków w Łochowie spotkały się z przychylnym
nastawieniem. Kontrowersje wzbudziła osoba organizatora, a jeden z sędziów
zbyt ostro traktował dzieci. Drużynowe Mistrzostwa Województwa Juniorów –
III Liga Juniorów nie spotkały się z zainteresowaniem uczestników z powodu
zbyt późno ogłoszonego komunikatu i bardzo wysokiego wpisowego. Niższa
frekwencja w porównaniu z rokiem poprzednim wystąpiła w Mistrzostwach
Województwa w Szachach Szybkich w Świeciu.
5. Dyskusja nad organizacją Mistrzostw Województwa Juniorów, 72
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Mistrzostw Województwa Juniorów w Szachach Błyskawicznych i
Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów. W tym roku nie udało się

zorganizować Mistrzostw Województwa Juniorów w Solcu Kujawskim.
Ostatecznie championat odbędzie się w Nakielskim Ośrodku Kultury w dniach
9-10 czerwca 2018. Pula nagród, jaką zorganizował Prezes Jarosław
Wiśniewski wynosiła około 4000 złotych. Natomiast 71 Mistrzostwa
Województwa w Szachach Standardowych miały odbyć się w ramach
festiwalu w Kowalewie Pomorskim. Jednak z uwagi na fakt, iż dyrektor
festiwalu się odmyślił, ostatecznie championat odbędzie się w dniach 18-19
sierpnia 2018 w Toruniu, a funkcję dyrektora zawodów obejmie Adam
Musiał.
W dniach 23-30 września 2018 roku w Okoninach Nadjeziornych w Borach
Tucholskich odbędzie się Makroregion Juniorów. Kwota zapłaty za osobodzień
wyniesie 79 złotych. Organizatorem zawodów będzie Andrzej Leśniak.
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Jarosława Wiśniewskiego.
6. Omówienie organizacji i przeprowadzenia szkolenia dla nauczycieli w
ramach Projektu „Edukacja poprzez Szachy w Szkole” w Tucholi.
Głównym organizatorem będzie Benedykt Mroziński, którego wspierał będzie
Piotr Jarosz
7. Przygotowanie KPZSzach na funkcjonowanie w ramach Ustawy o
ochronie danych osobowych i RODO. Prezes KPZSzach poinformował
zebranych, iż przeprowadził rozmowy z prawnikami, z których wynika
konieczność wypełniania formularza, w którym uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji turnieju.
8. Dyskusja. Członkowie Zarządu KPZSzach rozważali powody niższej
frekwencji na zawodach rangi mistrzowskiej organizowanych przez KPZSzach
w 2018 roku. Niewątpliwie wpływ na liczbę zawodników w turniejach
wojewódzkich ma rosnąca liczba zawodów szachowych w województwie
powoduje rozproszenie udziału szachistów w imprezach. Po za tym nie
wszystkie kluby widzą potrzebę brania udziału w zawodach szachowych rangi
mistrzostw województwa. Przy tworzeniu rocznego kalendarza KPZSzach
pomogłyby konsultacje z klubami. Zarząd KPZszach ze swojej strony czyni
wielkie starania w celu promocji i rozwoju szachów w województwie lecz nie
zawsze jest to zauważane. Jako przykład prezes KPZSzach Jarosław
Wiśniewski podał swoją wizytę na turnieju Euro-Szachy-Talenty, gdzie nie
został nawet oficjalnie przywitany podczas cerom oni otwarcia, ani wymieniony

w relacji po turnieju. Co ciekawe w przeszłości organizatorzy tegoż turnieju
mieli zastrzeżenia, iż nikt z Zarządu KPZSzach nie odwiedza ich imprezy.
Do członków Zarządu KPZSzach wielokrotnie docierały informacje od
rodziców i dzieci, że w niektórych klubach bydgoskich odradza się udział
juniorom w imprezach organizowanych przez działaczy KPZSzach. Niestety
nie wpływa to na rozwój naszej dyscypliny w województwie. Po drugiej stronie
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Matczyńskiego, który zorganizował bardzo ciekawą inicjatywę Bydgoskiej Ligi
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arcymistrzynią Klaudią Kulon (czym również naraził się tej samej grupie
osób).
9. Wolne wnioski. W dniu 10 czerwca 2018 r. w Warszawie odbędzie się Walne
Zebranie Delegatów PZSzach. Zarząd KPZSzach delegował na obrady
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Jurkiewicza. Zarząd w wolnych głosach zauważył, iż Przemysław Szmidt
naubliżał wielokrotnie zawodnikom, trenerom i działaczom KPZSzach i
zachowywał się nagannie na wielu imprezach szachowych.
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szachowych, nie mniej uważa, że sprawą powinna się zająć Komisja
Dyscyplinarna, z wyłączeniem pozwanego Kazimierza Jurkiewicza. Podobne
doświadczenia na temat zachowania Przemysława Szmidta zgłosili Karol
Jaroch, Piotr Szybowicz, Adam Pituła i Andrzej Leśniak. Prezes
KPZSzach Jarosław Wiśniewski zgłosi wniosek o przekazanie pisma
Przemysława Szmidta z dnia 22 maja 2018 do Komisji Dyscyplinarnej
KPZSzach.
10. Zakończenie obrad. Po trzech godzinach prezes KPZSzach zakończył
zebranie Zarzadu.

