
Zebranie Zarządu KPZSzach – Toruń,12 października 2018 roku. 

 

1. Przywitanie przybyłych osób. Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski 

przywitał przybyłych członków Zarządu. W obradach uczestniczyli: Jarosław 

Wiśniewski, Andrzej Leśniak, Janusz Augustowski, Piotr Szybowicz, 

Adam Pituła i Adam Musiał. 

2. Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek obrad zaproponowany przez prezesa 

KPZSzach Jarosława Wiśniewskiego. 

3. Protokolantem zebrania wybrano jednogłośnie Piotra Szybowicza. 

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu KPZSzach. 

Protokół z poprzedniego zebrania (UMK Toruń, 1 czerwca 2018) Zarządu 

przyjęto jednogłośnie. 

5. Omówienie działalności Zarządu KPZSzach od ostatniego zebrania. Prezes 

KPZSzach omówił działalność Zarządu od czerwca 2018 roku. 

Zorganizowano 71 Mistrzostwa Województwa Szachach Standardowych w 

Toruniu, Makroregionu – Okoniny Nadjeziorne. Z funkcji wiceprezesa 

KPZSzach i trenera Kadry Młodzików oraz członka Kolegium Sędziów 

zrezygnował Karol Jaroch. Swoją decyzję podał telefonicznie, a następnie 

mailowo, jako przyczynę podając brak możliwości dalszego prowadzenia 

spraw kadry młodzików i juniorów, z uwagi na trudności z rozliczaniem imprez 

oraz organizacją wyjazdów powołanych kadrowiczów na zaplanowane 

turnieje.  

6. Omówienie przebiegu 71 Mistrzostw Województwa Szachach 

Standardowych w Toruniu. Członek Zarządu KPZSzach Adam Musiał 

omówił championat województwa, który zorganizowano w Toruniu dniach             

13-19 sierpnia 2018 roku. Zastrzeżenia skierowano w stronę arbitra 

głównego, którego często nie było na sali gry. Zachowanie sędziego oceniono 

na zbyt rygorystyczne. Pojawiło się kilka incydentów dotyczących posiadania 

telefonów komórkowych na sali gry. Janusz Augustowski poruszył temat 

nagród (I miejsce 700, II miejsce – 450, III miejsce – 250), których ilość i 

wysokość należy przemyśleć na przyszłość. Zebrani zauważyli niską 

frekwencję zawodników z Bydgoszczy. 

7. Omówienie organizacji i przebiegu Makroregionu – Okoniny Nadjeziorne. 

Rozgrywki (23-30 września 2018) omówił Andrzej Leśniak, który zauważył 

niską frekwencję i brak licznego udziału zawodników z województwa 

pomorskiego. Nie stawili się reprezentanci z czołowego klubu UKS Korona 



Gdańsk. W makroregionie startowało jedynie 47 osób. Do plusów wiceprezes 

KPZszach zaliczył przyzwoite nagrody i atrakcyjną salę gry. Jeden z sędziów 

– Karol Jaroch – w jego ocenie zbyt często opuszczał salę gry. Jak referował 

Andrzej Leśniak. Ponadto w przerwie pomiędzy rundami doszło do niemiłego 

incydentu pomiędzy nim, a Karolem Jarochem, którego zarzewie dotyczyło 

rozliczenia udziału kadrowiczów w zawodach.  Ostatecznie Andrzej Leśniak 

nie wyraził zgody na rozliczenie udziału kadrowiczów w zakresie 

zaproponowanym przez Karola Jarocha, co pośrednio również było 

przyczyną rezygnacji tego ostatniego w dalszej pracy w ramach Zarządu 

KPZSzach.  

8. Przygotowanie do nowego sezonu ligowego – zatwierdzenie regulaminu 

DMR na sezon 2018/2019 oraz przyjęcie harmonogramu zmagań ligowych. 

Adam Pituła i Janusz Augustowski wnieśli uwagę do regulaminu odnośnie 

kar dla zawodników i zegarów szachowych. Janusz Augustowski 

zaproponował zmiany w 6 punkcie regulaminu DMR – „Jeżeli drużyna gości 

przywiezie zegary elektroniczne – to obowiązkowo należy grać przy ich 

pomocy”. Za wpisaniem dodatkowego zdania głosowała 1 osoba, 2 przeciw             

i 1 członek Zarządu wstrzymał się od głosu – wniosek odrzucono.                      

Ponadto zwrócono uwagę na fakt, że sędziowie rundowi mają 

obowiązek sprawdzenia czytelności zapisów, które często są nie do 

odszyfrowania. Nieczytelne zapisy partii mogłyby być karane zgodnie z 

artykułem 11 punkt 10. Prezes KPZSzach zaproponował rozpoczęcie 

rozgrywek na dzień 18 listopada 2018 roku. Do 31 października 2018 roku 

należy zgłosić drużyny, a do 10 listopada 2018 kluby zobowiązane są 

dostarczyć składy imienne. Terminarz rozgrywek – I runda - 18 listopada 

2018, II runda – 25 listopada 2018, III runda – 16 grudnia 2018, IV runda – 

13 stycznia 2019, V runda – 27 stycznia 2019, VI runda – 17 lutego 2019, 

VII runda - 3 marca 2019, VIII runda – 17 marca 2019, IX runda – 31 marca 

2019. Walne Zebranie delegatów odbędzie się 7 kwietnia 2019 roku. 

9. Wybranie sędziego głównego DMR na sezon 2018 / 2019. Zarząd KPZSzach 

przyjmuje zgłoszenia w sprawie kandydatur na arbitra głównego DMR do 28 

października 2018 roku. Sędzia powinien posiadać centralną klasę 

sędziowską i pięcioletnie doświadczenie w tej klasie. 

10.  Analiza pracy Zarządu KPZSzach na kolejny rok w obliczu rezygnacji                     

z członkostwa w Zarządzie Karola Jarocha. W związku z rezygnacją dwóch 

członków Zarządu poszukujemy działaczy chętnych do pracy w tym gremium. 



Janusz Augustowski zauważył, iż jest coraz mniej osób chętnych do pracy 

społecznej i jak się okazuje, nie każdy się do tej pracy nadaje. 

11. Przygotowanie do organizacji XXXIV Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów 

Szachowych w Nakle nad Notecią (27-28 października 2018 roku). 

Organizacji przedsięwzięcia podjął się prezes KPZSzach Jarosław 

Wiśniewski. KPZSzach przekaże na organizację imprezy około 1000 złotych. 

12. Przedstawienie sytuacji finansowej związku na koniec 2018 roku. Stan konta 

KPZSzach wynosi około 11000 złotych. 

13. Rewizja obowiązków poszczególnych członków Zarządu KPZSzach.                       

W związku z tym, że nastąpi ogłoszenie o castingu na stanowisko członka 

Zarządu KPZSzach – punkt 13 zostanie przestawiony na kolejne zebranie. 

14. Nakreślenie głównych planów działania Zarządu w 2019 roku. Organizacja 

wszystkich dotychczasowych imprez mistrzowskich, organizacja kursu 

sędziowskiego, MMM, wybór osoby odpowiedzialnej za kadrę młodzików. 

15. Przedstawienie krótkiego opisu z wyborów do władz Polskiego Związku 

Szachowego. Relację z wyborów przedstawił Janusz Augustowski. Prezes 

Adam Dzwonkowski zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa PZSzach. Do 

rywalizacji stanęli Radosław Jedynak i Bartłomiej Korpak – sekretarz 

generalny AZS – były kurator PZSzach. Walka była wyrównana, a ostatecznie 

zwyciężył szachista. 

16. Dyskusja. Prezes KPZSzach poruszył problem wypożyczania sprzętu 

związkowego. Sprzęt KPZSzach będzie wypożyczany w cenie 5 złotych za 

komplet. Uchwała nie dotyczy członków Zarządu organizujących imprezy. 

W międzyczasie pojawił się problem nie oddawania pozyskanego sprzętu. 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  

Do regulaminu finansowego wprowadzono paragraf, iż z opłat za udział                

w  turniejach rangi mistrzowskiej zwolnieni zostaną członkowie Zarządu 

KPZSzach. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. Rekomendujemy 

klubom, aby zwalniali z wpisowego zasłużonych działaczy KPZSzach, którzy 

za swoja pracę na rzecz szachów w województwie nie są wynagradzani. 

Zwalnianie aktywnych wojewódzkich działaczy szachowych, byłoby jakąś 

pozytywną formą ich nagradzania za poświęcone siły i środki.. 

 

Protokołował Piotr Szybowicz 


