
 

 

Walne  Zebranie Sprawozdawcze Delegatów KPZSzach 

08 kwietnia 2018 - Szubiński Dom Kultury 

 

Lista obecności 

 

Jarosław Wiśniewski - prezes KPZSZach NOK Nakło 

Andrzej Leśniak – wiceprezes KPZSzach 

Karol Jaroch – wiceprezes KPZSzach 

Piotr Szybowicz UKS Szachowa Dwójka Szubin 

Janusz Augustowski WKSz 1938 Włocławek 

Andrzej Karpiński UKS MDK 5 Bydgoszcz 

Adam Borkowski MKS EMDEK Bydgoszcz 

Kazimierz Jurkiewicz PKS Leśny Bydgoszcz 

Ulrich Jahr KSN Łuczniczka Bydgoszcz 

Kazimierz Budnik BKS Chemik Bydgoszcz 

Paweł Pawłowski UKS OPP Toruń 

Adam Musiał AZS UMK Toruń 

Mariusz Jaźwiecki KSz Gambit Świecie 

 

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. W I terminie stawiło się 10 delegatów oraz 3 członków 

wspierających. 

 

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta. 

 

Przewodniczącym zebrania został wybrany Janusz Augustowski, a protokolantem 

zebrania Piotr Szybowicz. Obydwóch delegatów wyłoniono jednogłośnie. 



 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

 

Delegaci przyjęli jednogłośnie zaproponowany porządek obrad. 

 

4. Zatwierdzenie regulaminu obrad. 

 

Delegaci przyjęli jednogłośnie zaproponowany regulamin obrad 

 

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

 

Do komisji mandatowo – skrutacyjnej wybrano jednogłośnie Kazimierza Jurkiewicza i 

Andrzeja Karpińskiego. Do komisji uchwał i wniosków powołano jednogłośnie Pawła 

Pawłowskiego i Adama Musiała. 

 

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności organizacyjnej i sportowej za 2017 

rok. 

Sprawozdanie Prezesa KPZSzach z działalności Zarządu Kujawsko-Pomorskiego 

Związku Szachowego w 2017 roku. 

Rok 2017 był drugim w obecnej kadencji Zarządu KPZSzach rokiem 

działalności i nieco nieskromnie można przyznać, że był to rok udany, zarówno od 

strony organizacyjnej jak i merytorycznej działalności Zarządu. Przeprowadzono 

wszystkie zaplanowane imprezy mistrzowskie w województwie, niemal na każdym 

szczeblu rywalizacji szachowej. Odnotowano kolejny wzrost liczby organizowanych 

imprez szachowych na terenie naszego województwa, a także ilości czynnie 

grających zawodników, głównie tych młodszych. Dokonano radykalnej zmiany i 

modernizacji strony internetowej związku, o co rozwodziły się dysputy i krytyka od 

2012 roku (tj. od czasu opracowania przez Dawida Ziółkowskiego poprzedniej wersji 

strony w niewygodnej do użytkowania technologii joomla). Mamy nadzieję, że obecna 

wersja autorstwa Arkadiusza Matczyńskiego przypadnie do gustu szachistom i 

użytkownikom. Strona jest stale modernizowana i dopracowywana w oparciu o 



zgłaszane sugestie środowiska szachowego. Ponadto wyprostowano formalności w 

KRS oraz prowadzono stabilną politykę finansową związku.  

W odniesieniu do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych również 

2017 rok był okresem wzmożonej działalności w tym zakresie, co przyjemnie 

wyglądało na przepływach finansowych związkowego konta bankowego. W wyniku 

chociażby moich zabiegów udało się pozyskać z różnych źródeł na działalność 

statutową (głównie organizacja zawodów szachowych w województwie oraz 

organizacja Gali 80-lecia KPZSzach) niemal 40 tysięcy złotych. Ze środków tych, 

oprócz sfinansowania bieżącej działalności czy organizacji Gali, dokonano też 

zakupu rzutnika na poczet organizowanych przez związek imprez szachowych. 

Coraz większy udział w pozyskiwaniu środków finansowych odgrywają też rodzice, 

za co należą im się gorące podziękowania.  

Zebrania Zarządu odbywały się w Występie, w Bydgoszczy oraz w Toruniu, 

celem ułatwienia udziału w nich, poszczególnym członkom czy zapraszanym 

gościom, mieszkających w różnych zakątkach województwa. Także przeprowadzono 

kilka głosowań elektronicznych oraz konsultowano na bieżąco działania władz 

związkowych telefonicznie czy podczas spotkań na zawodach jak i innych 

wydarzeniach szachowych. Zarząd KPZszach zrealizował niemal wszystkie uchwały 

WZD z kwietnia 2017 roku, za wyjątkiem tej, dotyczącej przeznaczania 25% opłaty 

do FIDE klubom, które organizowały zawody zgłaszane do oceny rankingowej dla 

szachów klasycznych, gdyż jest to trudne do zrealizowania. Imprez takich w 

województwie jest mało, a Zarząd nie posiada szczegółowej wiedzy, który klub - ile 

wpłacił tytułem opłat, ile z tego wróciło do kasy KPZSzach (i czy w ogóle coś wróciło), 

nie mówiąc już o procentowym dzieleniu ewentualnych zwrotów. W zamian Zarząd 

pozytywnie przychylał się (o ile kierowano takie wnioski pisemnie lub telefonicznie) 

do ufundowania pucharów czy drobnych nagród w niektórych cyklicznych czy 

okolicznościowych turniejach organizowanych m. in. w Bydgoszczy. Kupowane też 

były puchary (I miejsca) i medale w ramach zawodów organizowanych przez 

KPZSzach. Nie pobrano też różnicy z wpisowego (po opłaceniu sędziów) przy 

organizacji Mistrzostw Województwa Przedszkolaków w Toruniu, w zamian za 

organizację i przeprowadzenie imprezy przez UKS OPP Toruń. Jako prezes Zarządu 

KPZSzach, starałem się w miarę możliwości, wizytować różnego rodzaju turnieje w 



województwie, wspierać kluby sprzętem związkowym, a także uczestniczyć w innych 

okolicznościowych wydarzeniach szachowych (podczas wyborów do władz Polskiego 

Związku Szachowego w czerwcu 2017 roku w Warszawie, zostałem wybrany na 

Przewodniczącego Komisji Wyborczej).  

Ważnym i kulminacyjnym wydarzeniem w województwie była Gala 80-lecia 

KPZSzach, która w dniu 19.11.2017 roku odbyła się Nakle nad Notecią, okraszona 

okolicznościowym turniejem szachowym. Do Nakielskiego Ośrodka Kultury przybyło 

wówczas wielu wspaniałych gości, którzy w przeciągu lat, czynnie i efektywnie 

wspierali rozwój szachów w naszym województwie. W ramach podziękowania 

przygotowano okolicznościowe statuetki, kwiaty, zorganizowano bankiet, a Piotr 

Szybowicz powiódł uczestników gali w sentymentalną podróż w przeszłość. 

Oczywiście lista nagrodzonych działaczy, sędziów i zawodników została 

przygotowana wcześniej, niemniej jednak mamy świadomość, że mogliśmy przez 

zwykłą ludzką ułomność pominąć niektóre osoby, za co przepraszamy i postaramy 

się nadrobić ewentualne błędy przy kolejnych okazjach. Kryteria jednak były 

określone na osoby powołane na stanowiska prezesów Związku, wieloletnich 

działaczy prowadzących kluby szachowe minimum 15 lat w ramach wolontariatu czy 

pasji, a nie posiadanego zatrudnienia, zasłużonych i wieloletnich sędziów 

szachowych, trenerów, zawodników posiadających sukcesy na arenie krajowej lub 

międzynarodowej. Niektóre osoby spełniały kryteria odbioru statuetki w kilku 

kategoriach, ale ostatecznie wręczano jedną. Nie byłem niestety świadkiem 

obchodów 70-lecia KPZSzach, gdyż pracą na rzecz szachów w województwie 

zająłem się w 2012 roku, jednak mam nadzieję, że obchody 80-tki wypadły nie gorzej 

lub co najmniej przyzwoicie.  

W odniesieniu do sukcesów sportowych naszych zawodników należy 

wyjaśnić, że Zarząd na tej akurat płaszczyźnie niewiele miał do powiedzenia, 

ponieważ dysponujemy zbyt niskimi środkami budżetowymi, aby móc wspierać 

działalność szkoleniową. Nie ukonstytuowało się też w naszym województwie 

Kolegium Trenerów, a jedyną działalność szkoleniową z ramienia KPZSzach 

prowadzi Karol Jaroch. Udało nam się pozyskać środki zewnętrzne na 

dofinansowanie zakupu dresów dla kadry wojewódzkiej juniorów czy dofinansowanie 

wyjazdu młodzików i trenerów na różnego rodzaju eliminacje i zawody szachowe. 



Cieszymy się też każdym sukcesem naszych reprezentantów, szczególnie Alicji 

Śliwickiej, ale też innych utalentowanych zawodników, czyniących stałe postępy. 

Nie wypada nie wspomnieć o reorganizacji systemu ligowego w sezonie 

2017/2018 głównie w oparciu o ligi zjazdowe, co było wolą Delegatów KPZSzach. Po 

czasie niestety system ten zbiera więcej krytyki, a zalet takiego rozwiązania nie widzi 

większa ilość klubów. Podnoszone są kwestie posiadania przez kluby, doskonałych 

warunków do gry, jednak nie wykorzystywanych z uwagi na niekorzystne kojarzenia. 

Rodzice nie puszczają młodych zawodników na całodniowe zjazdówki z uwagi na ich 

późniejsze obowiązki szkolne. Ponadto w V lidze zgłosiło się 8 drużyn, co już 

zupełnie nie wymagało grania tej ligi w systemie zjazdowym. Powyższe uwagi, 

powinny być przedmiotem weryfikacji rozgrywek ligowych, a całe DMR poddane 

ocenie przez Walne Zebranie Delegatów.  

W odniesieniu do sytuacji finansowej KPZSzach, podać należy, że na dzień 

31.12.2017 r. na koncie związku znajdowało się 10.719,41 zł. Stan ten pozostał po 

uregulowaniu wszelkich opłat (ZUS, Urząd Skarbowy, PZSzach, Stowarzyszenie 

Związków Sportowych, wynagrodzenia, księgowej, opłacenia administratora CR, 

administratora strony internetowej, itp.). Przy okazji dodać należy, że kuleje 

sprawozdawczość i rozliczanie imprez szachowych przez poszczególne osoby. 

Zdarzają się przypadki, że kluby pod koniec roku zwracają się z prośbą o rachunki za 

wpisowe w turniejach organizowanych w czerwcu 2017. Takie lub podobne 

zaniedbania, chociaż nie niosące za sobą znacznych konsekwencji prawnych, bo są 

w końcu rozliczone, przyczyniają się do utrudniania prowadzenia księgowości 

związku i należy je eliminować.  

Zarząd KPZSzach postawiony został też w niełatwej sytuacji dotyczącej podjęcia 

działań w zakresie powołania nowego Kolegium Sędziów KPZSzach, ponieważ 

poprzednie gremium zrezygnowało z dalszego funkcjonowania w kwietniu 2017 roku. 

Okoliczności tej rezygnacji jak i kontrowersje jakie się wówczas pojawiły nie będą 

przedmiotem owego sprawozdania. Dodam też, że pomimo niemal zerowego 

zainteresowania działalnością w Kolegium Sędziów KPZSzach – udało się 

ostatecznie powołać tą instytucję do dalszego działania. Sprawy dotyczące 

środowiska sędziowskiego w województwie również mogłyby być przedmiotem 



dyskusji podczas WZD, ponieważ wśród Delegatów KPZSzach, wielu posiada 

uprawnienia sędziowskie. 

W 2017 roku doszło też do rezygnacji z udziału w składzie Zarządu KPZSZach – 

Andrzeja Harasimowicza, który z uwagi na ograniczone możliwości prowadzenia 

działalności na rzecz szachów w województwie i tak niewiele do funkcjonowania 

Zarządu wniósł. Konieczne będzie dokoptowanie w to miejsce innej osoby, ale może 

też należałoby pomyśleć o jeszcze jednym członku zarządu (najlepiej 

perspektywicznym, pomysłowym, ambitnym i chętnym do działania) oraz rewizji 

obowiązków obecnych. Niestety w obecnej sytuacji na głowie Prezesa jest zbyt wiele 

obowiązków i należy to zmienić. Skutkiem nadmiernego obłożenia obowiązkami 

jednej osoby bywają opóźnienia w publikacji na przykład komunikatów 

organizacyjnych różnych imprez mistrzowskich, ich opisywania i rozliczania, 

Regulaminu DMR, kalendarza imprez, spraw związanych z KRS czy innych działań 

(m. in. organizacja i przeprowadzenie obchodów 80-lecia KPZSzach), które i tak 

ostatecznie spadały na Prezesa. Nie jest oczywiście tak, że inni członkowie Zarządu 

nic nie robią, bo wiele się działo i dzieje, jednak pomogłaby obecność co najmniej 

jednej lub dwóch nowych, perspektywicznych osób.  

W zakresie wytyczenia głównych kierunków działania w 2018 roku, szczególną 

uwagę należy zwrócić na program „Edukacja poprzez Szachy w Szkole”. Również 

początkowo sceptycznie odnosiłem się do nauczania dzieci gry w szachy przez 

nauczycieli – amatorów, którzy jedynie odbyli kilkudniowy kurs. Jednak, z biegiem 

czasu, jak też w oparciu o doświadczenia innych województw, widać, że program ten 

działa. Jego efekty szczególnie są widoczne na turniejach szachowych, 

organizowanych przez chociażby Podlaski Związek Szachowy czy Warmińsko-

Mazurski Związek Szachowy, które od dłuższego już czasu pilotują ten program. 

Owocem tych działań jest wiele szkół uczestniczących w „Edukacji (…)” oraz 

ogromna rzesza grającej w szachy młodzieży szkolnej. Turnieje tam rozgrywane, 

gromadzą ponad 400-500 dzieci grających w królewską grę w ramach tego 

programu. Na tym tle, nasze województwo wypada niezmiernie blado, a 2 kursy dla 

nauczycieli zorganizowane przez Benedykta Mrozińskiego w Kowalewie Pomorskim, 

niewiele tą sytuację poprawiły. Mam nadzieję, że szansę tą dostrzegą inne ośrodki 

czy kluby szachowe w naszym województwie, do których taka szachowa młodzież 



szkolna, może trafić na zajęcia doskonalące czy na turnieje szachowe, podnosząc 

znacznie ich frekwencję. Zarząd KPZSzach chętnie nawiąże współpracę w tej 

sprawie z zainteresowanymi osobami czy klubami. 

Na koniec chciałbym ogromnie podziękować kolegom z Zarządu KPZSzach za 

współpracę i zaangażowanie jakie mogli włożyć w pracę na rzecz funkcjonowania 

szachów w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku. Wierzę i jestem 

przekonany, że poprzez naszą dotychczasową działalność, nie wypadamy blado na 

tle poprzednich Zarządów i oby tak dalej.  

Dziękuję również wszystkim innym osobom, działaczom klubowym, trenerom, 

rodzicom i przede wszystkim szachistom, którzy często czynem, a nawet i dobrym 

słowem, wspierali w 2017 roku naszą działalność na rzecz szachów w województwie. 

Niestety nie każdy podzielał tą nasza pozytywną energię, co z pewnością będzie 

przedmiotem obrad kolejnego WZD. 

Zestawienie wyników sportowych odczytał Piotr Szybowicz. Zestawienie liczyło 60 

stron. 

 

7. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. 

Sprawozdanie finansowe odczytał Janusz Augustowski. 

 

8. Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów KPZSZach. 

 

Sprawozdanie z Kolegium Sędziów KPZSzach przedstawił Janusz Augustowski. 

 

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Andrzej Karpiński. 

 

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 

 

Komiska mandatowo – skrutacyjna stwierdziła, że na zarejestrowanych 25 klubów 

szachowych w KPZSzach – na Walnym Zgromadzeniu Delegatów reprezentowanych 



było 10 klubów. Biorąc pod uwagę, że Walne Zgromadzenie rozpoczęło się w drugim 

terminie Komisja w składzie Andrzej Karpiński i Kazimierz Jurkiewicz uznaje 

prawomocność Walnego Zgromadzenia i podjętych na nim uchwał i wniosków. 

 

11. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

 

Kazimierz Jurkiewicz pochwalił prezesa Jarosława Wiśniewskiego za kierowanie 

działalnością KPZSzach. Andrzej Karpiński zapytał o kurs Edukacja przez Szachy w 

Szkole. Kurs w Kowalewie Pomorskim zorganizowany został bez wsparcia 

KPZSzach. Wywiązała się dyskusja, w której Andrzej Karpiński omówił swoje 

doświadczenia z obserwacji instruktorów kończących ten kurs. Bardzo często dzieci 

mające mało doświadczonych nauczycieli wykazują się znikomą wiedzą szachową. 

Głos w dyskusji zabrał też Janusz Augustowski. 

Andrzej Karpiński zabrał głos na temat organizacji rund zjazdowych w 

rozgrywkach ligowych. Forma organizacyjna tegorocznych zawodów nie spotkała się 

pozytywną oceną uczestników. Na 9 meczów MKS EMDEK Bydgoszcz rozegrał tylko 

jeden mecz u siebie. Głównym mankamentem była rywalizacja w dwóch rundach 

dziennie. 

Ulrich Jahr zauważył, że istnieją kluby nie uczestniczące ostatnio w życiu 

szachowym KPZSzach: ŻTMS Baszta Żnin, UKS Rotmistrz Grudziądz i UKS MDK 1 

Hetman Bydgoszcz. Należy sprawdzić dlaczego istnieje taki stan rzeczy. Ulrich Jahr 

stwierdził także ich w KPZSzach upadają rozgrywki drużynowe, a sędzia główny 

DMR mieszka w Suwałkach i nie uczestniczył w żadnej z rund zjazdowych. 

 

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

2017 roku. 

 

Zarząd KPZSzach otrzymał absolutorium na rok 2017. Za udzieleniem absolutorium 

byli wszyscy delegaci. 

 

13. Dyskusja programowa i wnioski. 

 

Kazimierz Jurkiewicz omówił zachowanie Przemysława Szmidta na licznych 

turniejach szachowych, na których obrażał szachistów KPZSzach, używając słów 



uważanych powszechnie za wulgarne. W przygotowaniu są pisma do Komisji 

Dyscyplinarnej KPZSzach. 

 

14. Przyjęcie uchwał „Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach”. 

 

Wniosek 1 – Zreformowanie III, IV i V ligi polegające na likwidacji podwójnych rund 

zjazdowych. Wniosek przyjęto jednogłośnie. 

 

Wniosek 2 – Poczynić starania nawiązania kontaktów z klubami Rotmistrz Grudziądz 

i Baszta Żnin. Wniosek przyjęto jednogłośnie. 

 

Wniosek 3 – Włączenie do składu Zarządu KPZSzach Adama Musiała (AZS UMK 

Toruń). Wniosek przyjęto jednogłośnie. Andrzej Harasimowicz zrezygnował z 

członkowstwa w Zarządzie KPZSzach. 

 

15. Zakończenie zebrania Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach. 

 

Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski podziękował zebranym za przybycie, po 

czym zamknął obrady. 

 

 


