
 

 

Walne  Zebranie Sprawozdawcze Delegatów KPZSzach 

07 kwietnia 2019 – AZS UMK Toruń 

 

Lista obecności 

 

Jarosław Wiśniewski - prezes, NOK Nakło, członek wspierający 

Andrzej Leśniak – wiceprezes, KSz Gambit Świecie, członek wspierający 

Damian Śliwicki – wiceprezes, UKS OPP Toruń, członek wspierający 

Piotr Szybowicz sekretarz, UKS Szachowa Dwójka Szubin, członek zwykły 

Janusz Augustowski – skarbnik, WKSz 1938 Włocławek, członek zwykły 

Adam Musiał - członek Zarządu, AZS UMK Toruń, członek zwykły 

Jacek Górny – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, BKS Chemik Bydgoszcz 

Andrzej Karpiński - UKS MDK 5 Bydgoszcz, członek zwykły 

Adam Borkowski - MKS EMDEK Bydgoszcz, członek zwykły 

Mariusz Jaźwiecki - KSz Gambit Świecie, członek zwykły 

Tomasz Śliwicki – UKS OPP Toruń, członek zwykły 

Piotr Jarosz – OSiR Tuchola, członek zwykły 

Mariusz Mazalon – MKS EMDEK Bydgoszcz, członek wspierający 

Mikołaj Włoch – BKS Chemik Bydgoszcz, członek wspierający 

Tomasz Jastrzębski – KSz Gambit Świecie, obserwator, członek wspierający 

Wiktor Wiśniewski – NOK Nakło, członek wspierający 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie i powołanie prezydium. 

 

Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski otworzył posiedzenie Walnego Zebrania 

Sprawozdawczego, a następnie odczytał regulamin obrad. Zebranie odbyło się w II 

terminie o godzinie 10.30. Prezes podziękował Adamowi Musiałowi za 

zorganizowanie omawianego posiedzenia.. 

 

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta. 



 

Przewodniczącym zebrania został wybrany Janusz Augustowski, a protokolantem 

obrad Piotr Szybowicz. Obydwóch delegatów wyłoniono jednogłośnie (8-0-0). 

 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

 

Delegaci przyjęli jednogłośnie zaproponowany porządek obrad (8-0-0). 

 

4. Zatwierdzenie regulaminu obrad. 

 

Delegaci przyjęli jednogłośnie zaproponowany regulamin obrad (8-0-0). 

 

5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków. 

 

Do komisji mandatowo – skrutacyjnej wybrano jednogłośnie Andrzeja Leśniaka i 

Mikołaja Włocha. Do komisji uchwał i wniosków powołano jednogłośnie Adama 

Musiała i Jacka Górnego (8-0-0). 

 

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności organizacyjnej i sportowej za 2018 

rok. 

Prezesa KPZSzach Jarosław Wiśniewski przedstawił sprawozdanie z działalności 

Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego w 2018 roku (załącznik). 

Zestawienie wyników sportowych odczytał Piotr Szybowicz (załącznik). 

 

7. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok. 

Sprawozdanie finansowe odczytał Janusz Augustowski (załącznik).. 

 

8. Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów KPZSzach. 

 

Sprawozdanie z Kolegium Sędziów KPZSzach przedstawił Janusz Augustowski 

(załącznik). 

 



9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Jacek Górny 

(załącznik). 

 

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 

 

Komisja mandatowo – skrutacyjna stwierdziła, iż na Walnym Zgromadzeniu 

Delegatów brało udział 8 delegatów jako członkowie zwykli i 7 delegatów jako 

członkowie wspierający. Biorąc pod uwagę, że Walne Zgromadzenie rozpoczęło się 

w drugim terminie Komisja w składzie Andrzej Leśniak i Mikołaj Włoch uznaje 

prawomocność Walnego Zgromadzenia i podjętych na nim uchwał i wniosków. 

 

11. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

 

Andrzej Karpiński stwierdził, iż funkcja Damiana Śliwickiego jest najbardziej 

czasochłonną w Zarządzie KPZSzach. Andrzej Karpiński uznał za zasadne 

zachowanie 11 rund w rozgrywkach III ligi KPZSzach. Janusz Augustowski 

zaproponował skrócenie liczby rund w rozgrywkach drużynowych do 8. Z uwagi na 

zmiany cywilizacyjne na całym świecie organizuje się coraz więcej turniejów 

weekendowych na dystansie 5 rund. Jedynie małym klubom zależy na dłuższych 

rozgrywkach – ograniczają swoją aktywność do DMR. Andrzej Karpiński zauważył, 

że co roku po zawodach ligowych pojawiają się normy na kategorie centralne. Liga 

zastępuje dłuższe turnieje, gdyż jest rozłożona w czasie. Piotr Jarosz kategorycznie 

skrytykował rozgrywki ligowe w obecnej 11-rundowej postaci. Zmęczenie takim 

cyklem zniechęca do uczestniczenia w innych imprezach. Zawodnik OSiR Tuchola 

także opowiedział się za systemem 8-rundowym. Piotr Szybowicz zauważył, że 

częściowe normy na kategorie szachowe można uzyskać już na dystansie 5 rund. 

Janusz Augustowski policzył liczbę kilometrów dzielących Włocławek i Tucholę. W 

ciągu jednego dnia trzeba pokonać 400 kilometrów. Należy rozpatrzyć, aby zespoły 

miały możliwość spotkania się w połowie drogi w siedzibie innego klubu. Dodatkowo 

z uwagi na olbrzymią ilość imprez szachowych coraz trudniej znaleźć miejsce w 

kalendarzu. Tomasz Jastrzębski zauważył, że nie tylko liga umożliwia wypełnienie 

norm na kategorie szachowe. Kluby mogłyby odetchnąć od uciążliwych rund 

ligowych, angażując się na innych arenach. W całej Polsce jest mnóstwo możliwości 



zagrania w zawodach zgłoszonych do FIDE. Mikołaj Włoch zobowiązał się 

opracowania kalendarza KPZSzach na rok 2020 już w listopadzie 2019 roku. Jacek 

Górny w imieniu KPZSzach poprosił o fundusze na puchary na turnieje, a Tomasz 

Śliwicki na wynajem sali gry. Jacek Górny zaproponował przekazanie dodatkowych 

funduszy na nagrody na Międzyszkolną Ligę Szachową, która jest w fazie 

rozwojowej. Tomasz Jastrzębski przypomniał o sukcesie drużyny KPZSzach w MP 

Honorowych Dawców Krwi, która zdobyła tytuł mistrzowski. Wraził także opinię, iż 

Jarosław Wiśniewski jest jednym z najlepszych prezesów związku. Nagminne jest 

w województwie obmawianie działaczy, którzy coś robią przez osoby, które nie 

angażują się w prace Zarządu. W Związku coraz popularniejsza staje się postawa 

roszczeniowa dotycząca działaczy społecznych. Janusz Augustowski zauważył, iż 

gdyby prezes otrzymywał 1000 złotych wypłaty za działalność - momentalnie 

wzrosłaby liczba chętnych do objęcia tej posady. Prezesem powinien być majętny 

emeryt, który będzie miał czas na zajęcie się działalnością. Prezes Jarosław 

Wiśniewski zaproponował Janusza Augustowskiego, Jarosława Wiśniewskiego, 

Jacka Górnego, Tomasza Jastrzębskiego i Piotra Jarosza na Walne Zebranie 

Delegatów Polskiego Związku Szachowego. Prezes KPZSzach odczytał pismo 

Piotra Łosińskiego o organizacji zbyt małej liczny turniejów granych tempem 

klasycznym w województwie. Janusz Augustowski zaprosił Piotra Łosińskiego do 

Włocławka, gdzie są organizowane aż 4 turnieje z tempem klasycznym. Na terenie 

województwa i Polski jest organizowanych mnóstwo turniejów, na których można 

uzyskać normy na kategorie. 

 

12. Wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium dla Zarządu za działalność w 

2018 roku. 

 

Zarząd KPZSzach otrzymał absolutorium na rok 2018. Za udzieleniem absolutorium 

byli wszyscy delegaci (8-0-0). 

 

13. Dyskusja programowa i wnioski. 

. 

 

14. Przyjęcie uchwał „Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach”. 

 



Wniosek 1 – Skrócenie liczby zespołów uczestniczących w rozgrywkach ligowych do 

8 drużyn w sezonie 2020/2021 (5-1-1). Wniosek przeszedł. 

 

Wniosek 2 – Opracowanie przez Kolegium Sędziów KPZSzach nowego regulaminu 

DMR na sezon 2019/2020, który zostanie opublikowany na stronie KPZSzach do 

końca 2019 roku (7-0-0) Wniosek przeszedł. 

 

Wniosek 3 – Powołanie przedstawicieli KPZSzach na Walne Zebranie Delegatów 

Polskiego Związku Szachowego w następujących osobach: 

- Jarosław WIŚNIEWSKI, 

- Janusz AUGUSTOWSKI 

- Jacek GÓRNY 

-  Piotr JAROSZ 

- Tomasz JASTRZĘBSKI – rezerwowy  

Głosowano (7-0-0). Wniosek przeszedł. 

 

Wniosek 4 – Trener Kadry Młodzików zobowiązany będzie do przedstawiania 

sprawozdania z pracy z kadrą dwa razy do roku (7-0-0). Wniosek przeszedł. 

 

15. Zakończenie zebrania Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach. 

 

Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski poinformował zebranych, iż na 99% nie 

zamierza kandydować ponownie na piastowane obecnie stanowisko. Piotr 

Szybowicz stwierdził, iż w przypadku braku innych chętnych lub podtrzymania 

decyzji przez obecnego prezesa, może objąć zwolnioną prezesurę w 2020 roku.                

W związku z tym zrezygnowałby z większości obowiązków działacza warcabowego. 

Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski podziękował zebranym za przybycie,                 

po czym zamknął obrady. 

 

       PROTOKOLANT      PREZES KPZSzach 

 

________________________      ________________________ 

       Piotr Szybowicz           Jarosław Wiśniewski 

 


