
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów 

Kujawsko – Pomorskiego Związku Szachowego 

24 września 2022, BKS Chemik Bydgoszcz 

 

Lista obecności: 

1. Jarosław Wiśniewski - Prezes Zarządu KPZSzach. 

2. Kamila Urbańska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej KPZSzach (BKS Chemik 

Bydgoszcz) – mandat delegata, 

3. Przemysław Strzelecki - (UKS Szachy Osielsko) – mandat delegata, 

4. Andrzej Karpiński - (MKS EMDEK Bydgoszcz) – mandat delegata, 

5. Mirosław Kozielski - (LUKS Feniks Mrocza) – mandat delegata, 

6. Janusz Augustowski - (WKSz 1938 Włocławek) – mandat delegata,  

7. Mariusz Stoppel - (UKS MDK 1 Hetman Bydgoszcz) – mandat delegata,  

8. Piotr Jarosz - (MLKS Tucholanka Tuchola) – mandat delegata, 

9. Andrejus Sivickis – Wiceprezes Zarządu KPZSzach (UKS OPP Toruń) – mandat 

delegata,  

10. Piotr Szybowicz – Sekretarz KPZSzach (UKS Szachowa Dwójka Szubin) – mandat 

delegata, 

11. Andrzej Maciejewski - (NOK Nakło) – członek wspierający, 

12. Mikołaj Włoch - (BKS Chemik Bydgoszcz). 

13. Jacek Górny – Skarbnik KPZSzach (UKS Szachy Osielsko) 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i powołanie prezydium. 

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.  

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie regulaminu obrad. 

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

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności organizacyjnej i sportowej. 

7. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. 

8. Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów. 

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 



10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 

11.  Dyskusja nad sprawozdaniami. 

12. Wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium dla Zarządu za działalność w 2021 roku. 

13. Wybory delegatów KPZSzach na Walne Zgromadzenia PZSzach na kolejną kadencję. 

14. Dyskusja programowa i wnioski. 

15. Ogłoszenie wyników wyborów na delegatów na Walne Zgromadzenia PZSzach. 

16. Przyjęcie uchwał „Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach”. 

17. Zakończenie zebrania Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach. 

1. Otwarcie i powołanie prezydium – Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze 

Delegatów KPZSzach otworzył prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski w drugim 

terminie o godzinie 15.30. 

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta – Na przewodniczącego zebrania 

zaproponowano Jacka Górnego (UKS Szachy Osielsko). Wybór przyjęto jednogłośnie 

(9 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw). Na protokolanta 

zebrania wybrano Piotra Szybowicza (UKS Szachowa Dwójka Szubin). Wybór 

przyjęto jednogłośnie (9 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw). 

3. Zatwierdzenie porządku obrad – Jacek Górny przedstawił porządek obrad.                                     

Za zaproponowanym porządkiem obrad głosowali wszyscy delegaci (9 głosów za, 0 

głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw). 

4. Zatwierdzenie regulaminu obrad – Jacek Górny przedstawił zgromadzonym 

regulamin obrad. Za zatwierdzeniem regulaminu obrad delegaci głosowali jednogłośnie 

(9 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw). 

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

Do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej wybrano Przemysława Strzeleckiego (UKS 

Szachy Osielsko) i Mirosława Kozielskiego (LUKS Feniks Mrocza) - (9 głosów za, 0 

głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw) oraz do Komisji Uchwał i Wniosków 

Janusza Augustowskiego (WKSz 1938 Włocławek) i Piotra Jarosza (MLKS 

Tucholanka Tuchola) - (9 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw).  

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności organizacyjnej i sportowej - Sprawozdanie 

Zarządu z działalności organizacyjnej odczytał prezes KPZSzach Jarosław 

Wiśniewski. Sprawozdanie Zarządu z działalności sportowej przedstawił Piotr 

Szybowicz. 



7. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok – Sprawozdanie finansowe KPZSzach 

przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej KPZSzach - Kamila Urbańska 

(BKS Chemik Bydgoszcz). 

8. Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów – Sprawozdanie z działalności 

Kolegium Sędziów odczytał Janusz Augustowski. Wśród zgromadzonych wątpliwości 

zaistniały w przypadku nadanej klasy sędziowskiej Aleksandry Leśniak. 

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła 

Kamila Urbańska. 

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej – Przemysław Strzelecki odczytał 

sprawozdanie Komisji Mandatowej. W zebraniu brało udział 9 delegatów z głosem 

stanowiącym.  

11. Dyskusja nad sprawozdaniami – Piotr Jarosz zauważył, iż inne związki szachowe 

otrzymują finansowanie na wyjazdy kadry na turnieje międzystrefowe                                              

i międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików. Mikołaj Włoch wyjaśnił, że kluby                     

z województwa pomorskiego, otrzymują dofinansowanie ministerialne z punktów 

współzawodnictwa sportowego, jednak nie są to tak duże środki, o jakich wspomina 

Piotr Jarosz. W naszym województwie, mamy przyznane dofinansowanie z Kujawsko-

Pomorskiego Związku Stowarzyszeń Sportowych na kadrę młodzików, jednak nie są to 

duże kwoty i nie przekraczają sumy ok. 4.000,00 zł na rok. 

Ponadto Piotr Jarosz poruszył kwestię zasadności opłat za kategorie okręgowe. Jego 

zdaniem należałoby znieść opłaty za kategorie od V do III, bo powoduje to, ze wiele 

zdobytych kategorii nie jest opłaconych, co zakrzywia siłę gry zawodników, 

startujących w zawodach z niższymi kategoriami, które już kiedyś zdobyli. Mariusz 

Stoppel stwierdził, że kwestię wykupienia zdobytej kategorii powinni dopilnowywać 

rodzice, a organizatorzy zawodów, powinni udzielić niezbędnych informacji w tym 

zakresie. Prezes Jarosław Wiśniewski zaznaczył też, że opłaty okręgowe obowiązujące 

w KPZSzach, są i tak na bardzo niskim poziomie, jednak stanowią istotną rolę                             

w budżecie Związku, np. pozwalają na zapłatę za usługi księgowe i rachunkowe. Swoje 

zdanie w tej kwestii miał również Janusz Augustowski, który również podzielił pogląd, 

że zapłacenie 10 zł za kategorię, nie powinno dostarczać wielu problemów.  

Delegat MLKS Tucholanki Tuchola zapytał dlaczego turnieje rangi mistrzostw 

województwa sędziuje Prezes KPZSzach. Wywołany do odpowiedzi Jarosław 



Wiśniewski stwierdził, że KPZSzach nie ma monopolu na organizowanie zawodów                     

w województwie i chętnie rozważy oferty, które napłyną do Zarządu zgodnie                                 

z opublikowanym 2 lata temu regulaminem (najlepiej na początku roku, po ukazaniu 

się kalendarza imprez szachowych). W przypadku braku takich zgłoszeń, Zarząd                      

we własnym zakresie organizuje te turnieje, a najczęściej organizatorem i zarazem 

sędzią głównym zmagań jest właśnie Jarosław Wiśniewski. Piotr Jarosz przyznał,                

że nie wiedział o istnieniu takiego regulaminu i w przyszłym roku wystąpi z ofertą 

organizacji w Tucholi jednaj z imprez w randze mistrzostw województwa. Zaznaczył 

jednak, że potrzebna jest większa rola Kolegium Sędziów w sprawie mianowania 

arbitrów na zawody rangi mistrzowskiej.  

Piotr Jarosz zapytał także czy sprawdza się 7 rundowa III liga KPZSzach. Jarosław 

Wiśniewski odpowiedział, że system ten ma tylu samo zwolenników,                                           

jak i przeciwników, jednak w tym roku najprawdopodobniej pozostaniemy przy III lidze                 

7 rundowej.  

Delegaci zauważyli również, że mankamentem jest praca Przewodniczącego 

Klasyfikacji i Ewidencji KPZSzach, który może i ma dużo obowiązków rodzinnych, 

przez co wiele kategorii szachowych jest nie nadanych, pomimo uiszczania opłat za ich 

zdobycie i nadanie.  Do Komisji Dyscyplinarnej powinny być zgłaszane osoby, które 

uzyskały wyższe kategorie, a nie uiściły za nie opłaty. Tacy zawodnicy zaniżają średnie 

rankingi i startują w niższych openach.  

Mariusz Stoppel (UKS MDK 1 Hetman Bydgoszcz) przypomniał o krytyce 

pojawiającej się odnośnie sędziowania rozgrywek ligowych w naszym województwie. 

Zapytania dotyczyły następujących arbitrów: Pawła Jarocha i Oskara Rosłona, którzy 

reprezentują kluby nie z naszego województwa. W jego opinii, przy nominacjach 

sędziowskich na DMR, Zarząd powinien kierować się w pierwszej kolejności, wyborem 

rodzimych arbitrów. Mariusz Stoppel zwrócił również uwagę na fakt, że organizowany 

przez Klub Szachowy UKS OPP Toruń (Damian Śliwicki) w porozumieniu z Kolegium 

Sędziów KPZSzach (Janusz Augustowski) - Kurs Sędziowski na kategorie okręgowe, 

odbył się w ciągu kilku godzin, co budzi zastrzeżenia, co do jego jakości i faktycznych 

możliwości przekazania kursantom niezbędnej wiedzy. Janusz Augustowski                                

i Jarosław Wiśniewski stwierdzili, iż sędziów wybrano poprzez głosowanie Zarządu 

KPZSzach w oparciu o oferty kandydatów, które napłynęły do Zarządu.  



Mariusz Stoppel poruszył także kwestie umieszczania sprawozdań na stronie 

KPZSzach. Na stronie związkowej nie było także komunikatów o najważniejszych 

imprezach organizowanych na terenie naszego województwa – mistrzostwach Polski, 

pucharze Polski. Prezes Jarosław Wiśniewski stoi jednak na stanowisku, że to 

organizatorzy imprez powinni przysyłać materiały na stronę KPZSzach, a te zostaną 

wówczas zamieszczone. Nie jest rolą administratora strony, codzienne śledzenie 

wydarzeń szachowych w regionie, ponieważ nie ma na to czasu. Jeżeli ktoś widzi 

potrzebę umieszczenia na stronie KPZSzach niezbędnych informacji o różnego rodzaju 

wydarzeniach szachowych w regionie, może śmiało przesłać materiały do 

administratora strony. Poza tym, umieszczanie na stronie internetowej KPZSzach 

materiałów, bez wiedzy organizatora, może naruszać jego prawa autorskie. Niestety, 

wielu organizatorów nie przesyła materiałów, a później mają pretensje,                                           

że nie są zamieszczane informacje. Jarosław Wiśniewski uważa też, że bezsensownym 

i ekonomicznie niezasadnym jest opłacanie danej osoby, kwotą 500 – 600 zł,                              

za zamieszczanie w przeciągu miesiąca kilku relacji z imprez szachowych.  

12. Wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium dla Zarządu za działalność w 2021 

roku – Na wniosek Komisji Rewizyjnej KPZSzach, przeprowadzono stosowne 

głosowanie dotyczące przyznania absolutorium Zarządowi KPZSzach za działalność w 

2021 roku. W wyniku głosowania - Zarząd KPZSzach otrzymał absolutorium za rok 

2021 (9 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw). 

13. Wybory delegatów KPZSzach na Walne Zgromadzenia PZSzach na kolejną 

kadencję – Członkowie zebrania wybrali kandydatów na delegatów KPZSzach na 

Walne Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szachowego. Wśród 

zaproponowanych delegatów znaleźli się:  

- Jarosław Wiśniewski,  

- Kamila Urbańska,  

- Andrejus Sivickis,  

- Jacek Górny,  

- Mikołaj Włoch,  

- Janusz Augustowski.  



Mariusz Stoppel zauważył, iż w październiku 2021 roku na Walnym Zebraniu 

Delegatów PZSzach nie byli obecni: Janusz Augustowski i Jacek Górny, co może                   

i powinno dyskwalifikować te osoby, jako kandydatów na delegatów KPZSzach                        

w przyszłości. Sami wywołani do odpowiedzi nie pamiętają przyczyn absencji                            

w jednym z obrad on-line Delegatów WZD PZSzach. Jarosław Wiśniewski zaznaczył, 

że każdy ma prawo do absencji w skutek różnego rodzaju wydarzeń losowych czy 

obowiązków zawodowych, co nie wyklucza takiej osoby z życia publicznego                             

w przyszłości. Wobec powyższego dzisiejsze głosowanie powinno też uwzględniać 

kandydatury rezerwowe, poza 4 wybranymi, aby w przyszłości unikać tego typu 

przypadków.   

14. Dyskusja programowa i wnioski – Większość spraw w ramach dyskusji programowej 

omówiono podczas dyskusji nad sprawozdaniami. Prezes Zarządu KPZSzach Jarosław 

Wiśniewski podkreślił, że zasadnym byłoby przeniesienie siedziby KPZSzach                             

z Torunia do Bydgoszczy, do budynku BKS CHEMIK, przy ul. Glinki 79 gdzie 

dyspozycji Związku, jest pomieszczenie biurowe oraz magazynowe. Ponadto                             

w budynku też pracuje obecna księgowa KPZSzach, co tylko może ułatwiać 

funkcjonowanie Związku w przyszłości. Taką rekomendację złożyła też Komisja 

Rewizyjna. 

Piotr Szybowicz przypomniał, ze w tym roku przypada rocznica 85-lecia KPZSzach 

(Pomorskiego Okręgowego Związku Szachowego). W Związku z powyższym jest                   

w stanie zorganizować w Szubinie stosowną imprezę upamiętniającą to wydarzenie. 

Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło 8 wniosków, które będą głosowane w dalszej 

części obrad.  

15. Ogłoszenie wyników wyborów na delegatów KPZSzach na Walne Zgromadzenia 

PZSzach – Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:  

 Jarosław Wiśniewski – 9 głosów, 

  Andrejus Sivickis – 6 głosów,  

 Jacek Górny – 6 głosów,  

 Mikołaj Włoch – 5 głosów,  

 Janusz Augustowski – 5 głosów,  



 Kamila Urbańska – 4 głosy.  

Delegatami PZSzach zostali wybrani zatem: Jarosław Wiśniewski, Andrejus Sivickis 

i Jacek Górny. Z uwagi na równą liczbę głosów Janusza Augustowskiego i Mikołaja Włocha 

zaistniała potrzeba dodatkowego głosowania. W skutek ponownego głosowania na 2 

kandydatury, Janusz Augustowski otrzymał 5 głosów, a na Mikołaja Włocha głosowało 4 

delegatów. Tym samym Janusz Augustowski został delegatem PZSzach. 

Ostateczna lista wybranych Delegatów KPZSzach na WZD PZSzach: 

1). Jarosław WIŚNIEWSKI, 

2). Andrejus SIVICKIS, 

3). Jacek GÓRNY, 

4). Janusz AUGUSTOWSKI. 

Delegaci rezerwowi: 

- Mikołaj WŁOCH, 

- Kamila URBAŃSKA. 

16. Przyjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach – 

Wniosek 1 – Ogłoszenie automatycznego nadania zdobytych kategorii szachowych do 

końca 2021 roku (3 głosów za, 3 głosów wstrzymujących się, 2 głosów 

przeciw).Wniosek przeszedł.  

Wniosek 2 – Zniesienie opłat za nadawanie kategorii okręgowych (0 głosów za, 0 

głosów wstrzymujących się, 8 głosów przeciw). Wniosek nie przeszedł.  

Wniosek 3 – Zniesienie opłat za nadanie V i IV kategorii szachowej (2 głosów za, 1 

głosów wstrzymujących się, 5 głosów przeciw). Wniosek nie przeszedł.  

Wniosek 4 – Reorganizacja rozgrywek ligowych. Rozgrywanie DMR KPZSzach z 

podziałem na dwie ligi: III liga, IV liga (0 głosów za, 2 głosów wstrzymujących się, 7 

głosów przeciw). Wniosek nie przeszedł.  



Wniosek 5 – Kandydaci na sędziów imprez wojewódzkich przez zatwierdzeniem przez 

Zarząd KPZSzach powinni być opiniowani przez Kolegium Sędziów (3 głosów za, 5 

głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw). Wniosek przeszedł.  

Wniosek 6 – MW w Szachach Szybkich i Błyskawicznych z udziałem drużyn z klubów 

pochodzących tylko z naszego województwa (8 głosów za, 0 głosów wstrzymujących 

się, 0 głosów przeciw). Wniosek przeszedł.  

Wniosek 7 – Zmiana siedziby KPZSzach z ulicy Słowackiego 114 w Toruniu na ulicę 

Glinki 79 w Bydgoszczy (7 głosów za, 1 głosów wstrzymujących się, 0 głosów 

przeciw). Wniosek przeszedł.  

Wniosek 8 – Do sędziowania rozgrywek w ramach mistrzostw województwa i 

prowadzenia kursów sędziowskich na klasy okręgowe rekomendować w pierwszej 

kolejności arbitrów zarejestrowanych w naszym regionie (8 głosów za, 0 głosów 

wstrzymujących się, 0 głosów przeciw). Wniosek przeszedł. 

W związku z powyższymi głosowaniami, Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie 

Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego wydaje następujące 

uchwały: 

Uchwała nr 1/2022/WSWZD – „Delegatami KPZSzach na Walne Zebranie Delegatów 

Polskiego Związku Szachowego wybrani zostają: Jarosław Wiśniewski, Andrejus 

Sivickis, Jacek Górny, Janusz Augustowski. Rezerwowymi Delegatami zostają Mikołaj 

Włoch oraz Kamila Urbańska”. 

Uchwała nr 2/2022/WSWZD – „Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie 

Delegatów KPZSzach, w celu uporządkowania spraw ewidencyjnych Związku, 

zdecydowało o automatycznym nadania zdobytych kategorii szachowych przez 

zawodników z naszego regionu, w turniejach rozegranych do końca 2021 roku”.  

Uchwała nr 3/2022/WSWZD – „Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie 

Delegatów KPZSzach, rekomenduje aby kandydaci na sędziów imprez wojewódzkich, 

przez zatwierdzeniem przez Zarząd KPZSzach, powinni być opiniowani przez Kolegium 

Sędziów KPZSzach”.  



Uchwała nr 4/2022/WSWZD – „Organizatorzy Drużynowych Mistrzostw 

Województwa w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, powinni dopuszczać do 

rozgrywek drużyny w terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w których składzie 

znajdują się wyłącznie zawodnicy w nich zrzeszeni i zaewidencjonowani”.  

Uchwała nr 5/2022/WSWZD – „Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie 

Delegatów KPZSzach, decyduje o przeniesieniu dotychczasowej siedziby Kujawsko-

Pomorskiego Związku Szachowego z ul. Słowackiego 114 w Toruniu do Bydgoszczy, 

przy ul. Glinki 79”.  

Uchwała nr 6/2022/WSWZD – „Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie 

Delegatów KPZSzach rekomenduje, aby Zarząd KPZSZach oraz Kolegium Sędziów 

KPZSzach, przy wyborze kandydatów na sędziów Drużynowych Mistrzostw Regionu 

oraz prowadzenia okręgowych kursów sędziowskich, rekomendował w pierwszej 

kolejności osoby, zarejestrowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.  

17. Zakończenie zebrania Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach – Prezes 

Zarządu KPZSzach Jarosław Wiśniewski zakończył Walne Zebranie Sprawozdawczo 

- Wyborcze Delegatów KPZSzach o godzinie 18.45.  

 

PROTOKOLANT      Prezes Zarządu 

Piotr SZYBOWICZ    Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego 

         Jarosław WIŚNIEWSKI 

 


