
Zebranie Zarządu KPZSzach – UKW Bydgoszcz, 14 grudnia 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. Na zebraniu byli także obecni goście: Grzegorz 

Podlewski, Andrzej Maciejewski, Karol Jaroch i Mikołaj Włoch. 

2. Przedstawienie programu obrad przez prezesa KPZSzach. Zebrani 

jednogłośnie przyjęli porządek obrad zaproponowany przez prezesa 

KPZSzach Jarosława Wiśniewskiego. 

3. Wybór protokolanta zebrania. Protokolantem zebrania wybrano 

jednogłośnie Piotra Szybowicza. 

4. Omówienie działalności Zarządu KPZSzach w 2018 roku. Prezes KPZSzach 

omówił działalność Zarządu w 2018 roku – przeprowadzono wszystkie 

zaplanowane imprezy szachowe w randze mistrzostw województwa (Szubin, 

Świecie, Włocławek, Sadki, Koronowo, Nakło nad Notecią, Toruń) o czym 

pisano w opublikowanych na stronie www.kpszach.pl relacjach. Niestety 

frekwencja na tych zawodach w 2018 roku była mniejsza niż chociażby rok 

wcześniej. Powodem może być roznąca liczba zawodów szachowych w 

województwie, rozpraszająca potencjalnych uczestników, jak też i działania 

niektórych osób, ukierunkowane na bojkotowanie imprez szachowych 

organizowanych przez Zarząd KPZSzach. Ponadto na początku roku 

przeprowadzono w Bydgoszcz, kurs sędziowski na klasy okręgowe,                         

a głównymi organizatorami byli Jarosław Wiśniewski i Janusz 

Augustowski, dzięki czemu w województwie mamy 12 nowych arbitrów. 

Bardzo pozytywnie odebrana została w krajowym świecie szachowym, 

organizacja XXXIV Konferencji Sędziów Szachowych, którą prezes 

Jarosław  Wiśniewski zorganizował w Nakle nad Notecią. Doszło też do 

roszad kadrowych w składzie Zarządu KPZszach, gdzie zrezygnowali Andrzej 

Harasimowicz i Karol Jaroch, a w ich miejsce zgodził się pracować m. In. 

Adam Musiał z Torunia. W miejsce Karola Jarocha nie znaleziono jeszcze 

następcy. Udało się też wystartować z rozgrywkami ligowymi, chociaż z uwagi 

na nikłe zainteresowanie grą w V lidze połączono ją w spólno V ligę DR, gdzie 

gra 12 drużyn. Również w III lidze gra 12 druzyn z uwagi na spadek 

http://www.kpszach.pl/


Rotmistrza Grudziądz i tym samym powstałą konieczność dokoptowania 

drużyny KSz Gambit Świecie do parzystości kojarzenia. Sędzią głównym 

rozgrywek, zgodził się zostać znany polski arbiter IA Aleksander Sokólski. 

Płynność finansowa Związku nie jest zagrożona i na koniec 2018 roku na 

koncie KPZSzach znajduje się ok. 13.000,00 zł. 

5. Omówienie organizacji Makroregionu w Okoninach Nadjeziornych. 

Andrzej Leśniak ponownie omówił organizację Półfinału Mistrzostw Polski 

Juniorów, które odbyły się w Okoninach Nadjeziornych. Andrzej Leśniak 

zauważył, iż niektórzy rodzice przedstawiają turnieje organizowane w naszym 

województwie w złym świetle, co obniża frekwencję. Zawody nie mogły odbyć 

się w Fojutowie z powodu niszczenia mienia ośrodka podczas makroregionu w 

2017 roku. Prezes KPZSzach miał zastrzeżenia co do sumy, jaką związek 

musiał zapłacić za kupno pucharów i nagród na te zawody.  

Ponownie poruszono problem rozliczania udziału w takiej imprezie członków 

kadry młodzików, gdzie dokumentacja taka powinna być szczegółowa i mieć 

odzwierciedlenie w stanie faktycznym. Niedopuszczalnym jest prowadzenie 

tak zwanej „kreatywnej księgowości” celem pozyskania środków na 

dofinansowanie udziału w zawodach osób, które faktycznie na imprezie nie 

były.  

Prezes Jarosław Wiśniewski wyjaśnił, że to w gestii i obowiązkach 

wiceprezesa KPZSzach ds. młodzieżowych i szkoleniowych było prowadzenie 

spraw związanych ze startem kadrowiczów w zawodach szachowych i ich 

rozliczanie w Kujawsko-Pomorskim Związku Stowarzyszeń Sportowych                  

w Bydgoszczy. Rozliczenia te były zatem dokonywane poza Kujawsko-

Pomorskim Związkiem Szachowym, na dokumentacji obowiązującej                   

w K-P ZSS w Bydgoszczy. Dokumentacji tej przed oddaniem do rozliczenia 

Karol Jaroch nie przedstawiał  do zatwierdzenia, tylko przedkładał w siedzibie 

stowarzyszenia w Bydgoszczy i do tej pory nie było informacji o możliwych 

błędach w tych rozliczeniach. W obliczu pojawiających się sygnałów                       

o możliwych nieprawidłowościach w rozliczaniu imprez szachowych                        

z udziałem członków kadry juniorskiej (młodzików) zobligowano Karola 

Jarocha do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Ten powiadomił, że 

głównie zajmował się młodzikami (zawodnicy do lat 10) ponieważ kadra 

juniorów w naszym województwie praktycznie nie istnieje. Wskazał, na 



znaczne trudności w organizacji wyjazdu członków kadry na kilkudniowe 

imprezy szachowe, gdzie spotykał się często z odmową startu większości 

juniorów w zawodach. Jechał więc czasami z kilkoma, a z niektórymi odbywał 

treningi i konsultacje szachowe. Większość zaplanowanych wyjazdów nie 

odbyła się, a w 2018 roku praktycznie grano w Kowalewie Pomorskim                     

i Suwałkach, przy czym w K-P ZSS rozliczył tylko Kowalewo Pomorskie.                  

W Okoninach Nadjeziornych starał się uzyskać faktury za start części 

kadrowiczów jak też członków klubu BKS Chemik Bydgoszcz, na co nie 

wyraził zgody kierownik zawodów Andrzej Leśniak, ponieważ miał 

wątpliwości, co do ilości grających tam zawodników, będących pod opieką 

byłego wiceprezesa Zarządu KPZSzach. W konsekwencji Karol Jaroch nie 

otrzymał wnioskowanych rachunków, przez co nie mógł dokonać rozliczenia 

tej imprezy w K-P ZSS w Bydgoszczy.  Wobec powyższych wyjaśnień 

zobligowano Karola Jarocha do złożenia niezbędnych wyjaśnień                          

w Kujawsko-Pomorskim Związku Stowarzyszeń Sportowych w Bydgoszczy.  

6. Omówienie spraw związanych z kadrą młodzików i juniorów w kolejnym 

roku – propozycje obsady osoby wiceprezesa KPZSzach ds. szkoleniowych. 

Janusz Augustowski zaproponował przedstawienie szczegółowego 

regulaminu odnośnie kadry juniorów. Należy poinformować chętnych rodziców 

o możliwości uczestnictwa w kadrze i wyjazdach na turnieje szachowe. 

Andrzej Maciejewski zauważył, że trener kadry, mający pod opieką juniorów, 

nie może uczestniczyć osobiście w zawodach, tylko powinien skupić się na 

trenowaniu juniorów. Szachiści trenowani przez Karola Jarocha w ramach 

kadry nie wykazywali większych osiągnięć. Prezes KPZSzach poinformował 

zebranych, iż należy publikować na stronie internetowej szczegółowe 

regulaminy, przedstawić jasne kryteria naboru, aby nie było nieporozumień. 

Karol Jaroch omówił Kadrę Młodzików KPZszach na 2018 rok. W skład kadry 

weszli: Weronika Śliwicka, Franciszek Paprocki, Marcelina Brelińska, 

Fabian Spionkowski, Miłosz Murawski i Witold Malinowski. Kadra 

Młodzików składa się z juniorów do lat 10. Karol Jaroch podkreślił ponownie, 

że bardzo trudno było zorganizować wyjazdy na turnieje. Nie dało się namówić 

6 osób na jeden turniej. 

7. Podsumowanie przebiegu XXXIV Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów 

Szachowych w Nakle nad Notecią. Prezes Zarządu KPZSzach Jarosław 



Wiśniewski zorganizował tą imprezę praktycznie w pojedynkę, niemniej 

jednak organizacja i przebieg konferencji zbierały same pochwały. Do Nakła 

nad Notecią zjechali czołowi arbitrzy Polski i naszego województwa. Za 

aktywność sędziowską w 2018 roku nagrodzono okolicznościowymi 

statuetkami Ulricha Jahra, Janusza Augustowksiego (protokołował obrady) 

oraz Jarosława Wiśniewskiego. Oprócz części merytorycznej, odbywającej 

się przez 2 dni, odbył się również okolicznościowy bankiet jak też 

przeprowadzono Mistrzostwa Polski Sędziów Szachowych, które wygrał 

nasz reprezentant Damian Śliwicki (piaty był obecny Prezes KPZSzach). 

Bardzo miłe oceny Konferencji pojawiły się później w krajowej prasie 

szachowej. Koszt organizacji Konferencji dla Związku przekroczył nieznacznie 

1.000,00 zł jednak większość kosztów pokryto ze środków pozyskanych od 

sponsorów. 

8. Omówienie startu rozgrywek ligowych DMR w sezonie 2018/2019. Prezes 

KPZSzach Jarosław Wiśniewski przedstawił sytuację w rozpoczętych 

rozgrywkach Drużynowych Mistrzostw Regionu KPZSzach. Maleje frekwencja 

w rozgrywkach ligowych -  tym sezonie nie zorganizowano turnieju V ligi, co 

wymagało anektowania regulaminu.  W sezonie 2018/2019 DMR KPZSzach 

składa się zatem z III i IV ligi. W rozgrywkach uczestniczą 24 zespoły. 

Janusz Augustowski zauważył, iż DMR koliduje z terminem Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prezes Wiśniewski stwierdzi jednakł, że przy 

odrobinie aktywnego działania, można w tym szczególnym dniu znaleźć lokal 

zastępczy na jedna kolejkę ligową. Janusz Augustowski dodał też, że bardzo 

trudno jest ustalić kalendarz także z powodu ferii zimowych. 

9. Wytyczenie kierunków działania w roku 2019 roku. Prezes KPZSzach 

zapewnił, że w przyszłym roku odbędą się wszystkie zaplanowane imprezy 

mistrzowskie, rozważymy też organizację kolejnego Kursu Sędziowskiego, 

jednak warunkiem jego startu jest udział co najmniej 10 osób. Otarci jesteśmy 

też na współpracę z innymi osobami czy klubami szachowymi w zakresie 

organizacji imprez szachowych i promocji szachów. 

10. Nakreślenie kalendarza imprez szachowych w 2019 roku. Opracowanie 

nowego Kalendarza Imprez Szachowych w Województwie Kujawsko-

Pomorskim powierzono Piotrowi Szybowiczowi, w oparciu o propozycje 

zgłaszane przez kluby i działaczy szachowych. 



11. Wolne wnioski. Janusz Augustowski poprosił o przedstawienie mu kopii 

rozliczenia zawodów rangi mistrzostw województwa od organizatorów 

poszczególnych imprez. Sekretarz dodał, że w dniu 03.02.2019 roku                         

w Szubinie ponownie odbędą się Mistrzostwa Województwa w Szachach 

Błyskawicznych. We Włocławku odbędą się mistrzostwa Województwa 

Oldboyów (połowa marca), Szachy Szybkie Seniorów na początku kwietnia              

w Świeciu, a w sierpniu w Toruniu zaplanowane będą Mistrzostwa 

Województwa Seniorów w Szachach Standardowych. 

12. Dyskusja. Przybyły na obrady Zarządu Andrzej Maciejewski wysunął zarzut, 

że przez zaniechanie i brak działań Zarządu KPZSzach (gównie Karola 

Jarocha) nasze województwo w 2019 roku nie otrzyma środków na 

dofinansowanie kadry młodzików, przez co przepadnie około 5.600,00 zł, co z 

pewnością wpłynie niekorzystnie na rozwój szachów w regionie. Prezes 

Jarosław Wiśniewski wyjaśnił, że według jego wiedzy na start młodzików              

w 2017 roku KPZSzach miał zagwarantowane z K-P ZSS dofinansowanie dla 

4 osób, w 2018 roku na 6 osób, a w 2019 roku, będzie ponownie suma dla              

4 zawodników, więc nie nastąpi całkowity przepadek środków na cele 

szkoleniowe. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią osobę na stanowisko członka 

Zarządu KPZSzach ds. Szkoleniowych i Młodzieżowych. Prezes dodał też, że 

jeżeli któryś rodzic czy działacz szachowy ma zastrzeżenie, co do rozliczeń za 

start poszczególnych juniorów w dofinansowywanych imprezach szachowych, 

powinien te kwestie wyjaśniać bezpośrednio z Karolem Jarochem lub 

zwrócić się z takim zapytaniem do prezesa. Niestety, jak do tej pory, do 

Prezesa KPZSzach żaden rodzic nie zwracał się z jakimkolwiek pytaniem              

w przedmiotowej sprawie, za to w przestrzeni publicznej pojawiają się 

nieprawdziwe pogłoski i insynuacje szkodzące naszej dyscyplinie sportowej.  

13. Zakończenie obrad. 

 

Protokołował Piotr Szybowicz 

 


