
Protokół z zebrania Zarządu Kujawsko – Pomorskiego Związku Szachowego - 

11 października 2022, ul. Glinki 79, Bydgoszcz. 

 

Lista obecności 

1. Jarosław Wiśniewski - Prezes KPZSzach (BKS Chemik Bydgoszcz) 

2. Janusz Augustowski – członek Zarządu KPZSzach (WKSz 1938 Włocławek) 

3. Andrejus Sivickis - członek Zarządu KPZSzach (UKS OPP Toruń) 

4. Piotr Szybowicz - członek Zarządu KPZSzach  (UKS Szachowa Dwójka Szubin) 

5. Jacek Górny - członek Zarządu KPZSzach (UKS Szachy Osielsko) 

6. Damian Śliwicki - członek Zarządu KPZSzach (UKS OPP Toruń) 

7. Tomasz Śliwicki - członek Zarządu KPZSzach (UKS OPP Toruń) 

8. Adam Musiał - członek Zarządu KPZSzach  (AZS UMK Toruń) 

9. Kamila Urbańska - (BKS Chemik Bydgoszcz)  

10. Mikołaj Włoch - (BKS Chemik Bydgoszcz) 

Porządek obrad: 

1.  Przywitanie członków Zarządu KPZSzach oraz zaproszonych gości. 

2.  Wybór Protokolanta Zebrania. 

3.  Zatwierdzenie Protokołu z poprzedniego Zebrania członków Zarządu KPZSzach. 

4.  Przedstawienie przygotowań do rozgrywek ligowych DMR w sezonie 2022/2023,                 

w tym projektu regulaminu tych rozgrywek. 

5.  Omówienie bieżącej sytuacji Związku wraz z podsumowaniem 

dotychczasowych działań poszczególnych członków Zarządu KPZSzach. 

6.  Wybór nowego członka Zarządu KPZSzach. 

7.  Wybór nowego Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Ewidencji KPZSzach.  

8.  Dyskusja i wnioski. 

9.  Podjęcie uchwał z zebrania Zarządu KPZSzach. 

9.  Zakończenie zebrania. 

1. Przywitanie członków Zarządu KPZSzach oraz zaproszonych gości – Prezes 

KPZSzach przywitał przybyłych członków Zarządu około godziny 19.00. 

2. Wybór Protokolanta Zebrania – Protokolantem zebrania wybrano Piotra Szybowicza 

(4 głosy za, 0 głosów wstrzymujących się, 1 głos przeciw). 



3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania członków Zarządu KPZSzach – 

Zarząd KPZSzach zatwierdził protokół z ostatniego zebrania Zarządu (5 głosów za, 0 

głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw). 

4. Przedstawienie przygotowań do rozgrywek ligowych DMR w sezonie 2022/2023, w 

tym projektu regulaminu tych rozgrywek – Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski 

odczytał propozycję Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w Szachach w sezonie 2022/2023, który wcześniej był przesłany 

członkom Zarządu do zapoznania. Zarząd głosował nad następującymi wnioskami do 

zmian w Regulaminie, autorstwa Adama Musiała: 

Wniosek 1 - Usunięcie juniora z V szachownicy (2 głosy za, 0 głosów wstrzymujących się, 

4 głosy przeciw). Wniosek nie przeszedł.  

Wniosek 2 – Zniesienie limitu partii w III lidze lub zmniejszenie do dwóch partii, aby nie 

było fikcyjnych zawodników (1 głos za, 0 głosów wstrzymujących się, 5 głosów przeciw). 

Wniosek nie przeszedł.  

Wniosek 3 – Punkty ujemne powinny być tylko w przypadku walkowera niezgłoszonego 

do sędziego i braku próby przełożenia meczu (1 głos za, 0 głosów wstrzymujących się, 5 

głosów przeciw). Wniosek nie przeszedł.  

Wniosek 4 – Zmiana z dwóch tygodni na miesiąc terminu zgłoszenia się drużyny na II ligę 

(2 głosy za, 3 głosy wstrzymujące się, 3 głosy przeciw). Wniosek nie przeszedł.  

Wniosek 5 - Całkowite zniesienie publikacji partii (3 głosy za, 1 głos wstrzymujący się, 4 

głosów przeciw). Wniosek nie przeszedł.  

Wniosek 6 – Publikacja zapisów partii na dzień przed kolejna rundą (2 głosów za, 4 głosy 

wstrzymujące się, 2 głosy przeciw). Wniosek nie przeszedł z uwagi na głos prezesa w 

przypadku równości głosów.  

Wniosek 7 – Usunąć punkt 10 z paragrafu XII (1 głos za, 0 głosów wstrzymujących się, 7 

głosów przeciw). Wniosek nie przeszedł.  

Wniosek 8 – Umożliwienie startu rezerwowemu w dwóch różnych drużynach tego samego 

klubu (3 głosy za, 0 głosów wstrzymujących się, 5 głosów przeciw). Wniosek nie przeszedł. 

5. Omówienie bieżącej sytuacji Związku wraz z podsumowaniem dotychczasowych 

działań poszczególnych członków Zarządu KPZSzach – Prezes KPZSzach Jarosław 

Wiśniewski pozytywnie ocenił pracę Zarządu z uwagi na korzystną sytuację finansową. 



Sytuacja ta ulegnie jednak pogorszeniu, po opłaceniu niezbędnych faktur, związanych 

z organizacją MAKROREGIONU oraz Pucharu Polski. W przeciągu roku zrealizowano 

wszystkie zaplanowane imprezy mistrzowskie. W naszym województwie pojawił się 

klub organizujący najważniejsze imprezy mistrzowskie w Polsce. Zdumiewa ogromna 

ilość turniejów w różnorodnych ośrodkach naszego regionu. Jeżeli chodzi o imprezy 

rangi mistrzostw województwa, to są one organizowane głównie przez te same osoby        

z Zarządu. W przyszłości, chętnie powierzy organizację tych imprez innym osobom, 

działaczom czy klubom. Opracowany Regulamin przyznawania imprez mistrzowskich 

jest doskonałym dokumentem, którym można się posługiwać przy próbie wzięcia na 

barki przeprowadzenia takich czy innych mistrzostw. Mikołaj Włoch dodał, że należy 

spróbować opracować Kalendarz imprez szachowych w województwie, już pod koniec 

obecnego roku. 

6. Wybór nowego członka Zarządu KPZSzach – Prezes Jarosław Wiśniewski odniósł 

się też do otrzymanej mailowo rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Klasyfikacji i Ewidencji KPZSzach – Adama Musiała, który zrezygnował również z 

funkcji członka Zarządu KPZSzach. Ponadto z funkcji Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej KPZSzach zrezygnowała Kamila Urbańska. Obie te rezygnacje zostały 

przyjęte przez Zarząd KPZSzach. Adam Musiał, zasiadał w Zarządzie KPZSzach już 

dłuższy okres czasu i sprawował funkcję Administratora CR ze strony KPZSzach, jak 

też pełnił obowiązku Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Ewidencji. W ramach 

posiadanego czasu wolnego i swoich możliwości, starał się pracować dla dobra 

szachistów w województwie jak najlepiej potrafił. Niestety, obowiązki służbowe i 

prywatne, wykluczają go z tak aktywnego życia na pewien czas, dlatego złożył 

rezygnację.  

Zarząd KPZSzach, korzystając ze swojego statutowego prawa, przeprowadziły proces 

kooptacji nowego członka Zarządu. Prezes Jarosław Wiśniewski zaproponował, aby 

powołać na to stanowisko Kamilę Urbańską, która już od dłuższego czasu aktywnie 

uczestniczy w organizacji imprez szachowych w województwie, jak też 

współorganizowała kilka ważnych zawodów szachowych. Posiada też już dużą wiedzę 

i możliwości pracy dla Zarządu KPZSzach. W wyniku przeprowadzonego głosowania 

(6 głosów za, 1 wstrzymujący się, 0 głosów przeciw) Kamila Urbańska została 

wybrana na nowego członka Zarządu KPZSzach.   

 



7. Wybór nowego Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Ewidencji KPZSzach – 

Przewodniczący Komisji Klasyfikacji i Ewidencji KPZSzach Adam Musiał 

podsumował swoją pracę w Zarządzie. Jak już wspomniano wcześniej, z uwagi na 

sprawy rodzinne postanowił zrezygnować z pracy w KPZSzach. Nowym 

Przewodniczącym Komisji Klasyfikacji i Ewidencji KPZSzach został wybrany Mikołaj 

Włoch (8 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 głosów przeciw), który swoje obowiązki 

obejmie od listopada 2022 r. Janusz Augustowski zgłosił Adama Musiała do nagrody 

za pracę w komisji w kwocie 500 złotych (8 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 głosów 

przeciw). 

 Dyskusja i wnioski – Prezes KPZSzach poinformował zebranych o organizacji 

Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych w Bydgoszczy w 

sierpniu 2023 roku. Piotr Szybowicz przedstawił plan obchodów 85-lecia KPZSzach, 

które odbędą się 3 grudnia w Szubińskim Domu Kultury. W ramach obchodów 

zaplanowano XVII Turniej Szachowy FIDE SZUBIN OPEN i galę z udziałem 

zaproszonych działaczy i zawodników. Zarząd KPZSzacz podjął uchwałę przekazującą 

1000 złotych na organizację omawianej imprezy (8 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 

głosów przeciw). Zarząd podjął także uchwałę o wystąpieniu do PZSzach o nadanie 

złotej honorowej odznaki Andrzejowi Gburkowi z Torunia. 

8. Podjęcie uchwał z zebrania Zarządu KPZSzach –  

Uchwała nr 2/2022.KPZSzach – „W związku z rezygnacją z funkcji członka Zarządu 

KPZSzach przez Adama Musiała – Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku 

Szachowego powołuje na jego miejsce Kamilę Urbańską, która swoje obowiązki 

obejmuje niezwłocznie po powołaniu”.  

Uchwała nr 3/2022.KPZSzach – „Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku 

Szachowego powołuje Mikołaja Włocha na stanowisko Przewodniczącego Komisji 

Klasyfikacji i Ewidencji  KPZSzach, który swoje obowiązki obejmuje od początku 

listopada 2022 roku”.  

Uchwała nr 4/2022.KPZSzach – „Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku 

Szachowego przeznacza nagrodę finansową w wysokości 500,00 zł dla Adama Musiała, 

w związku z wykonywaną przez niego wcześniej funkcją Przewodniczącego Komisji 

Klasyfikacji i Ewidencji KPZSzach”.  



Uchwała nr 5/2022.KPZSzach – „Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku 

Szachowego przeznacza 1.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację przez Piotra 

Szybowicza obchodów 85-lecia Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego w 

Szubinie w dniu 03.12.2022 r.”.  

Uchwała nr 6/2022.KPZSzach – „Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku 

Szachowego wystąpi do Polskiego Związku Szachowego z wnioskiem o uhonorowanie 

Andrzeja Gburka z Torunia, Honorową Złotą Odznaką PZSzach za pracę na rzecz 

szachów w Regionie”.  

 

9. Zakończenie zebrania – Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski zakończył zebranie 

o godzinie 21.45. 

 

Protokolant Piotr Szybowicz 

 


