
Protokół z Obrad Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenie Delegatów KPZSzach 

14 maja 2021, godzina 19.00 – Platforma internetowa Microsoft Teams. 

 

LISTA OBECNOŚCI: 

 

1) Jarosław WIŚNIEWSKI – BKS Chemik Bydgoszcz, Prezes Zarządu KPZSzach, 

2) Andrejus SIVICKIS – UKS OPP Toruń, Wiceprezes Zarządu KPZSzach ds. 

organizacyjnych, 

3) Damian ŚLIWICKI – UKS OPP Toruń, Wiceprezes Zarządu KPZSzach ds. 

młodzieżowych i szkoleniowych. 

4) Piotr SZYBOWICZ – UKS Szachowa Dwójka Szubin, Sekretarz Zarządu KPZSzach – 

mandat delegata 

5) Jacek GÓRNY – BKS Chemik Bydgoszcz, Skarbnik Zarządu KPZSzach, 

6) Adam MUSIAŁ – AZS UMK Toruń, członek Zarządu KPZSzach, Przewodniczący 

Komisji Klasyfikacji i Ewidencji –mandat delegata, 

7) Tomasz ŚLIWICKI – UKS OPP Toruń, członek Zarządu KPZSzach, 

8) Janusz Augustowski – WKSz 1938 Włocławek, Przewodniczący Kolegium Sędziów 

KPZSzach, 

9) Piotr JAROSZ- MLKS Tucholanka Tuchola, członek Kolegium Sędziów KPZSzach – 

mandat delegata, 

10) Kamila URBAŃSKA – BKS Chemik Bydgoszcz, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 

11) Piotr DOLIŃSKI – PKS Wiatrak Bydgoszcz, członek Komisji Rewizyjnej KPZSzach – 

mandat delegata, 

12) Mikołaj WŁOCH – BKS Chemik Bydgoszcz– mandat delegata, 

13) Przemysław SZMIDT – KS Royal Chess Bydgoszcz – mandat delegata, 

14) Mariusz STOPPEL – UKS MDK 1 Hetman Bydgoszcz – mandat delegata, 

15) Mirosław KOZIELSKI – LUKS Feniks Mrocza – mandat delegata, 

16) Magdalena SZULC – UKS OPP Toruń – mandat delegata, 

17) Konrad CICHOCKI – WKSz 1938 Włocławek – mandat delegata, 

 

PORZĄDEK OBRAD: 

 

1. Otwarcie zebrania i powołanie Prezydium. 

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie regulaminu obrad. 

5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Sprawozdanie Zarządu KPZSzach z działalności organizacyjnej i sportowej w 2020  

roku. 

7. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok. 

8. Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów w 2020 roku. 

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 

11. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

12. Wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium dla Zarządu za 2020 rok. 

13. Dyskusja programowa i wnioski. 



14. Przyjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach. 

15. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach. 

 

1. Otwarcie i powołanie prezydium.  Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów 

KPZSzach rozpoczęło się w drugim terminie o godzinie 19.30. Obrady otworzył Prezes 

Kujawsko – Pomorskiego Związku Szachowego Jarosław Wiśniewski.  

 

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta. Prezes Jarosław Wiśniewski 

zaproponował, aby przewodniczącym zebrania został Andrejus Sivickis, a protokolantem 

Piotr Szybowicz. Obaj kandydaci wyrazili zgodę na objęcie tych funkcji. W drodze 

głosowania zarówno Sivickis, jak i Szybowicz uzyskali jednogłośną akceptację delegatów 

(+10=0-0). 

 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. Prezes KPZSzach odczytał porządek obrad, który 

został przyjęty jednogłośnie (+10=0-0). 

 

4. Zatwierdzenie regulaminu obrad. Zaproponowany Regulamin Obrad WSZD został 

przyjęty jednogłośnie (+10=0-0). 

 

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

Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej weszli: Konrad Cichocki i Magdalena Szulc. Za 

wyborem komisji głosowali wszyscy uprawnieni delegaci (+10=0-0). W składzie Komisji 

Uchwał i Wniosków znaleźli się: Adam Musiał i Janusz Augustowski. Komisja w takim 

zestawieniu spotkała się z uznaniem wszystkich delegatów (+10=0-0). 

 

6. Sprawozdanie Zarządu KPZSzach z działalności organizacyjnej i sportowej w 

2020 roku. Sprawozdanie z działalności organizacyjnej Zarządu odczytał Prezes KPZSzach 

Jarosław Wiśniewski. Sprawozdanie z działalności sportowej Zarządu wygłosił Piotr 

Szybowicz. 

 

7. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Sprawozdanie finansowe KPZSzach odczytał 

Andrejus Sivickis. 

 

8. Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów w 2020 roku. Sprawozdanie                            

z działalności Kolegium Sędziów KPZSzach przedstawił Janusz Augustowski. 

 

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca KR KPZSzach Kamila 

Urbańska zapoznała uczestników zebrania ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej 

KPZSzach. 

 

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ustaliła 

liczbę mandatów Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach, które 

posiadało 10 delegatów. 

11. Dyskusja nad sprawozdaniami. Piotr Jarosz poruszył kwestię małej liczby 

aktywnych sędziów posiadających wykupioną licencję. Na ponad 100 arbitrów 

zarejestrowanych Centralnym Rejestrze PZSzach, na terenie naszego województwa 



aktywnych jest może 10-15 sędziów. Uznano, że sprawę może polepszyć organizacja kursu 

sędziowskiego, który z uwagi na pandemię COVID-19 nie odbył się ani w poprzednim roku, 

ani w tym. Janusz Augustowski wyraził pogląd, że być może będzie trzeba zorganizować 

kurs on-line, czemu niechętny był Prezes Jarosław Wiśniewski, tłumacząc, że taki kurs, ma 

większy walor edukacyjny, kiedy jest prowadzony na żywo i być może niedługo dojdzie on 

do skutku. 

Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski zaapelował też do delegatów o udział 

członków klubów w mistrzostwach województwa i zawodach o charakterze OPEN 

organizowanych przez KPZSzach. Tłumaczył, że przyjazd jednych, może pociągnąć za sobą 

frekwencję zwrotną w zawodach organizowanych przez kluby. Nieporozumieniem 

frekwencyjnym były ubiegłoroczne zawody MAKROREGIONU  w Gozdawie, gdzie ¾ 

uczestników stanowili juniorzy z Pomorza. Prezes, po raz kolejny, prosił też o zgłaszanie się 

chętnych klubów, które mogłyby przeprowadzić championaty regionu czy ligi zjazdowe.  

Piotr Doliński dokonał analizy rankingu Systemu Młodzieżowego na rok 2020. 

Województwa kujawsko – pomorskiego, którego jako jedynego zabrakło na tej liście, co 

zostało spowodowane brakiem zdobytych punktów. Uznał, że należy szanować pieniądze 

pozyskiwane przez KPZSzach, które są przekazywane dla zawodników z instytucji 

zewnętrznych.  

Ponadto Piotr Doliński wystosował dwa apele. Pierwszy z nich dotyczył zwolnienia z 

połowy wpisowego drużyny, zgłaszającej się do startu w lidze wojewódzkiej, w  której skład 

wchodziłby jeden dorosły, a pozostała cześć drużyny to juniorzy. Uważa, że tym samym  

kluby szkolące młodzież byłyby wspierane oraz docenione 

Drugi aspekt to dopuszczenie do udziału w Mistrzostwach Województwa Kujawsko-

Pomorskiego Juniorów zawodników,  pochodzących tylko z terenu Naszego województwa lub 

grających  w klubach zrzeszonych w KPZSzach. Jego zdaniem juniorzy zgłaszają uwagi 

odnośnie Mistrzostw, gdzie dopuszcza się start zawodników z „zewnątrz”, jest deprymujące i 

może powodować niechęć do gry w zawodach rodzimych juniorów. Dodał, że trudno 

wytłumaczyć dzieciom, dlaczego na listach startowych pojawiają się osoby z innych 

województw. Sam medal czy tytuł, nie jest też na tyle atrakcyjny, kiedy na przykład Junior, 

który wywalczył V miejsce i dostaje medal za II miejsce w MW KPZSzach, nie odczuje on 

smaku sukcesu.  

Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski wyjaśnił, iż dopiero w tym roku podjęto 

próbę dopuszczenia do startu zawodników z zewnątrz, z uwagi obawy poszczególnych 

organizatorów o frekwencję w MW, spowodowaną pandemią COVID-19. Ponadto, przy               

20-30 uczestnikach na zawodach, ciekawą alternatywą wydało się pozyskiwanie chętnych               

do gry w takich zawodach z zewnątrz. Trudno jest też przedstawić sponsorom realne               

i wytłumaczalne powody tak niskiej frekwencji. Tutaj również widoczna jest konieczność 

lepszej współpracy z rodzimymi klubami, celem zachęcania swoich juniorów do startu w 

różnego rodzaju Mistrzostwach Województwa i wówczas dylemat z dopuszczaniem udziału 

zawodników z zewnątrz zniknąłby. 

Janusz Augustowski stwierdził, iż gdyby pojawił się wybitny zawodnik z 

trudnościami materialnymi należy go wspomóc. Większości szachistów pozornie tylko nie 

stać na opłatę za V kategorię, ale kupują chipsy i napoje na turniejach za znacznie większe 

fundusze. W MW startuje za mało juniorów, ponieważ w jego ocenie, juniorzy nie czują, że 

medal MW jest ważniejszy od miejsc na podium w OPENACH.  

Damian Śliwicki zauważył, iż lepsi juniorzy cieszą się z otwartych turniejów 



mistrzowskich w KPZSzach, gdyż mogą rywalizować na wyższym poziomie. Piotr Doliński 

przypomniał, iż występ w MWJ to priorytet i każdy junior, traktujący bardziej serio swoją 

przygodę z szachami, powinien obowiązkowo uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciach. 

 

12. Wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium dla Zarządu za 2020 rok. Realizując 

kolejny punkt porządku obrad, delegaci przystąpili do głosowania, dotyczącego wniosku 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi KPZSzach za działalność w 2020 

roku. Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony, wobec czego Zarząd KPZSzach otrzymał 

absolutorium za 2020 rok. Wyniki głosowania przedstawiały się następująco (+7=2-1). 

 

13. Dyskusja programowa i wnioski. Przemysław Szmidt wystąpił z trzema wnioskami 

do delegatów WSZD. Pierwszy z nich dotyczył odwołania Zarządu KPZSzach, który w 

ostatniej rundzie zjazdowej DMR, w jego opinii, skompromitował się. Takim aktem 

kompromitacji było słabe zorganizowanie sali do gry dla 2 i 3 rundy zjazdowej JARBET III 

Ligi DMR, gdzie gospodarz obiektu, ostatecznie nie wpuścił szachistów na salę. Nie docierały 

do niego oświadczenia Prezesa KPZSzach, który dokładnie wyjaśniał przyczyny tego stanu 

rzeczy, jak też fakty, które doprowadziły do tej skandalicznej sytuacji. W opinii Przemysława 

Szmidta, cała wina za zaistniałą sytuację leży po stronie niekompetentnego Zarządu 

KPZSzach. 

Ponadto zdaniem delegata KS Royal Chess Bydgoszcz, należy odwołać również 

Sędziego Głównego III Ligi Pawła Jarocha, który dopuszcza do startu w lidze kluby, które  

wcześniej się wycofały. Takie działanie, w opinii Przemysława Szmidta, może rodzić 

podejrzenia co do stronniczego działania i może się odbić negatywnie na wynikach jego 

drużyny w drodze do awansu. 

Po trzecie – Przemysław Szmidt złożył wniosek o zwrot kosztów dla klubów, które 

niechybnie je poniosły, przyjeżdżając na ligę zjazdową, która się nie odbyła. Delegat ten 

uznał też, że za ostatnią ligę zjazdową odpowiedzialny jest Prezes KPZSzach Jarosław 

Wiśniewski, który też powinien się podać do dymisji. 

Jarosław Wiśniewski przypomniał, że obecne rozgrywki drużynowe są ekstremalnie 

trudne do przeprowadzenia, głównie z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju. Kolejne 

obostrzenia i lockdown’y nie sprzyjają jakiemukolwiek planowaniu i w tak trudnej sytuacji 

nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy liga się odbędzie w takim czy innym terminie                          

i w takich czy innych okolicznościach regulaminowych. Jeżeli Regulamin III Ligi został w 

jakimś stopniu złamany, to tylko w takim, aby doprowadzić ligę do końca (zmieniono głównie 

terminarz rozgrywanych rund, przekształcając system rozgrywek z dojazdowego na 

zjazdowy). Większość klubów to rozumie, nie zgłasza nieuzasadnionych pretensji, czy nawet 

wspiera Zarząd. Niestety są osoby, które w całym tym tragicznym zbiegu okoliczności, widzą 

próby manipulacji czy działania na szkodę danego klubu, co jest oczywistą nieprawdą. Prezes 

Wiśniewski jeszcze raz wytłumaczył Przemysławowi Szmidtowi okoliczności 

nieporozumienia, do jakiego doszło z salą gry na poprzednią kolejkę zjazdową III ligi, 

ponieważ ten mógł czegoś nie zrozumieć w niemal 3-stronicowym oświadczeniu 

opublikowanym na stronie KPZSzach.   

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego działa prężnie na wielu 

płaszczyznach działalności szachowej w województwie. Odbywa się u Nas szereg imprez 

szachowych o wysokim prestiżu sportowym, w tym grudniowe Mistrzostwa Polski Kobiet w 

Szachach Szybkich czy tegoroczne Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Kobiet w Szachach 



Klasycznych. Planowane są jeszcze inne wielkie imprezy szachowe o zasięgu 

ogólnokrajowym. Związek wrócił realnie na szachową mapę Polski. Pozyskiwani są nowi 

sponsorzy, a na rachunkach bankowych związku nie widać skutków kryzysu pandemicznego. 

W skali roku, odbywa się u Nas ponad 100 turniejów szachowych i znacznie więcej odbyło 

się imprez zorganizowanych on-line. Dlatego propozycja odwołania Zarządu KPZSzach tylko 

na podstawie jednego incydentu jest, w opinii Prezesa, jakimś nieporozumieniem i w pewien 

sposób świadczyć może o specyficznym podejściu do tematu  wnioskującego.  

Z kolei drużyna, która się pierwotnie wycofała z udziału w rozgrywkach 2 i 3 rundy 

JARBET III Ligi DMR KPZSzach planowanych na 9 maja 2021 r., na kolejny tydzień już 

zorganizowała skład i uporządkowała swoje sprawy organizacyjne przez co zwróciła się z 

prośbą o przywrócenie jej do rozgrywek. Zarząd KPZSzach w porozumieniu z Sędzią 

Głównym rozgrywek Pawłem Jarochem uznał, że skoro zjazdówka z 9 maja 2021 r. nie 

doszła do skutku, to i zgłoszone wcześniej wycofanie z rozgrywek klubów z Inowrocławia              

i Mroczy jest „niebyłe“. O ile jednak klub z Mroczy podtrzymał swoją decyzję, o tyle             

w sprawie klubu z Inowrocławia, podjęto decyzję o dopuszczeniu klubu do dalszych meczy. 

Współpraca na linii Zarząd KPZSzach – Sędzia Główny jest bardzo dobra, a kolejne trudne 

decyzje są wzajemnie konsultowane. Oparte są też w pierwszej kolejności o zachowanie 

ducha fair play oraz dobra zawodników startujących w rozgrywkach. Dlatego doszukiwanie 

się tutaj przez Przemysława Szmidta zakulisowych rozwiązań i prób fałszowania ligi jest 

kolejnym nieporozumieniem stawiającym wnioskującego w niekorzystnym świetle                 

w kontekście jego prawdziwych intencji. 

W odniesieniu do ewentualnego zwrotu kosztów klubom za dojazd na ligę, która się 

nie odbyła, członkowie Zarządu KPZSzach obecni na WSZD zgodnie stwierdzili, że Zarząd 

może rozpatrzyć takie wnioski, ale jedynie w kontekście dojazdu z punktu A (siedziba klubu) 

do punktu B (sala gry) i z powrotem. Nie może tutaj być mowy o domniemanych kosztach 

sprowadzania zawodników z odległych miast Polski, co już jest wewnętrzną sprawą klubów. 

Prezes Jarosław Wiśniewski, niejako zwrotnie, zapytał Przemysława Szmidta kto powinien 

z kolei zapłacić osobom, które organizują Ligę zjazdową, poświęcają swój czas, energię, 

koszty dojazdu (paliwo) ustawiają sprzęt, sprzątają po zawodnikach, itp.? Skoro zatem jedni 

mogą się poświęcić dla dobra pozostałych szachistów w regionie, to dlaczego w wyjątkowych 

sytuacjach nie może być też tak w drugą stronę.  

Prezes zapytał też Przemysława Szmidta czy kiedykolwiek pomagał                             

w organizowaniu imprez KPZSzach. Janusz Augustowski zauważył, iż organizacja turnieju 

zależy także od osoby z kluczem do sali. Osoby nie związane z szachami mogą nie wywiązać 

się ze swoich obowiązków. To są przypadki losowe. Odwoływanie Zarządu KPZSzach z 

powodu jednej rundy zjazdowej jest irracjonalne i to samo dotyczy pozostałych wniosków 

Przemysława Szmidta. Janusz Augustowski zapytał - kiedy Przemysław Szmidt 

zorganizuje ligę i kiedy posędziuje jakiś turniej. Wówczas będzie się od kogo uczyć skoro ma 

tyle złotych myśli i uwag.  

Ponadto Prezes Jarosław Wiśniewski ostrzegł Przemysława Szmidta, że kolejne 

telefony z jego strony, wykonywane w późnych godzinach nocnych, do Sędziego Głównego 

DMR Pawła Jarocha czy Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, w których używa 

niecenzuralnych sformułowań i słów uważanych powszechnie za obelżywe, spotka się z 

surową reakcją Zarządu KPZSzach w stosunku do jego osoby.  

Mirosław Kozielski poprosił o przeniesienie wpisowego, jakie zapłaciła drużyna 

LUKS Feniks Mrocza za start w obecnej III lidze na nowy sezon. Drużyna ta musiała się 



wycofać z rozgrywek z przyczyn „kadrowych” (członkowie zespołu nie wiedzieli, że będą 

podwójne rundy zjazdowe), a ponieważ grali tylko w jednej rundzie, zdaniem Kozielskiego, 

należy zwrócić im całość wpisowego lub przenieść te środki na start w kolejnej edycji DMR.  

Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski przypomniał, iż nawet jeśli drużyna rozegrała jedną 

partię należało uiścić opłaty do FIDE wobec czego, możliwe jest zwrócenie jedynie połowy             

z wpłaconej kwoty wpisowego.  

Damian Śliwicki zaproponował rozgrywanie lig zjazdowych w kolejnej edycji DMR, 

co powinno ułatwić start zawodnikom poszczególnych klubów z terenu województwa                    

w innych rozgrywkach na szczeblu krajowym czy wojewódzkim. Zdaniem Damiana 

Śliwickiego liczba rund powinna ulec zmniejszeniu. Umotywował to tym, iż juniorzy mają 

napięty kalendarz sportowy i brakuje wolnych terminów. Można sprowadzić zawodników             

z zewnątrz, którym opłaca się przyjeżdżać na dwie rundy. 

Zdaniem Prezesa Jarosława Wiśniewskiego, przy 7 rundach i tak zajęte były                     

by 4 niedziele, a w normalnym systemie dojazdowym, jest to 7 niedziel. Nie jest to realną                

i znaczącą oszczędnością terminową. Poza tym, system zjazdowy ligi, ma więcej 

przeciwników niż zwolenników, ponieważ granie przez całą niedzielę dwóch rund, też jest 

wyczerpujące i uciążliwe, szczególnie dla starszych zawodników. Rodzice też nie zbyt 

przychylnie patrzą na to, że ich dzieci całą niedzielę są poza domem i mogą zaniedbywać 

przygotowania do szkoły w dniu kolejnym. Ilość klubów w regionie, wysyłająca swoich 

zawodników na Mistrzostwa Polski czy eliminacje też nie jest wielka, więc kluby powinny 

sobie poradzić w odpowiedni sposób gospodarując rezerwami.  

 

14. Przyjęcie uchwał „Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach. 

 

1) Wniosek nr 1 autorstwa Piotra Dolińskiego: Dotyczący on mistrzostw juniorów 

KPZSzach. W regulaminach dotyczących rozgrywek we wszystkich grupach wiekowych 

warunkami dopuszczającymi do turnieju powinno być zapisane: W turnieju mogą 

uczestniczyć dzieci i młodzież z województwa kujawsko-pomorskiego ; spełniający jeden z 

trzech warunków: - są zameldowani na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, - 

przynależą do klubu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, - chodzą do szkoły / 

przedszkola na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. (+6=2-2) – wniosek przeszedł 

2) Wniosek nr 2 autorstwa Piotra Dolińskiego: W Drużynowych Mistrzostwach 

KPZSzach zespoły posiadające w składach podstawowych tylko jednego seniora                            

i pozostałych juniorów opłacały wpisowe pomniejszone o 50 %. Być może zwiększy to udział 

drużyn. A najważniejsze, że doceni się kluby szkolące dzieci i młodzież. (+6=2-2) – wniosek 

przeszedł. 

3) Wniosek nr 3 autorstwa Przemysława Szmidta: Dotyczący odwołania Zarządu 

Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego ( +1=1-6) – wniosek został odrzucony. 

4) Wniosek nr 4 autorstwa Przemysława Szmidta: Dotyczący odwołania sędziego 

głównego DMR KPZSzach Pawła Jarocha. (+2=1-4) – wniosek został odrzucony 

5) Wniosek nr 5 autorstwa Przemysława Szmidta: Przyznanie odszkodowania za 

nieodbytą  2 i 3 kolejkę ligi zjazdowej klubom biorącym udział w rozgrywkach w wysokości 

po 500 zł. (+2=1-4) – wniosek został odrzucony 

6) Wniosek nr 6 autorstwa Mirosława Kozielskiego: Dotyczący zwrotu kosztów 

wpisowego za DMR drużynom, które wycofały się ostatnio z rozgrywek. (+2=1-4) – wniosek 

został odrzucony. 



7) Wniosek nr 7 autorstwa Damiana Śliwickiego: Dotyczący zmiany w systemie 

rozgrywania ligi - 3 liga zjazdowa 2,2,2,1, 4 liga obecny format gość / gospodarz, ale                          

z możliwością zmiany terminów rund w przeciągu 2 tygodni. (+3=2-5) – wniosek został 

odrzucony. 

 

8) Wniosek nr 8 autorstwa Damiana Śliwickiego: Dotyczący prawnego 

sformułowania w statucie KPZSzach, możliwości odbywania zebrań Zarządu oraz Walnych 

Zebrań Delegatów w systemie on-line. (+6=0-2) – wniosek przeszedł 

 

 Wobec powyższych głosowań Walne zebranie Dlegatów KPZSzach pojęło następujące 

uchwały: 

 

- Uchwała nr 1/2021/WZD: „Walne Zebranie Delegatów KPZSzach rekomenduje 

organizatorom Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego Juniorów, 

wprowadzenie w regulaminach tych rozgrywek zapisów, dopuszczających do gry       

w przedmiotowych zawodach juniorów zamieszkałych na terenie woj. Kujawsko-

Pomorskiego lub przynależących do klubów zarejestrowanych w KPZSzach albo 

uczęśzczających do przedszkoli, szkół czy innych placówek wychowawczych,  

oświatowych, zlokalizowanych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego“.  

- Uchwała nr 2/2021/WZD: „Walne Zebranie Delegatów KPZSzach rekomenduje, aby  

w rozgrywkach ligowych Drużynowych Mistrzostw Regionu KPZSzach, zespoły 

posiadające w składach podstawowych tylko jednego seniora i pozostałych juniorów, 

opłacały wpisowe pomniejszone o 50 %“. 

- Uchwała nr 3/2021/WZD: „Walne Zebranie Delegatów KPZSzach postanowiło                     

o wprowadzeniu w statucie Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego zmiany 

poprzez dopisanie następującego sformułowania: „Zebrania Zarządu Kujawsko-

Pomorskiego Związku Szachowego oraz Walne Sprawozdawcze Zebrania Delegatów 

Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego, w szczególnych przypadkach, 

podyktowanych zdarzeniami losowymi, mogą odbywać się w systemie on-line“. 

 

15. Zakończenie zebrania Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach. Po ponad 

trzech godzinach obrad zebranie zakończył prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski. 

 

 

     PROTOKOLANT      PREZES ZARZĄDU KPZzach 

 

  Piotr  SZYBOWICZ          Jarosław WIŚNIEWSKI 


