
Zebranie Zarządu KPZSzach – 29 grudnia 2022 

Platforma Microsoft Teams 

 

Porządek obrad: 

1. Przywitanie obecnych na zebraniu członków Zarządu i zaproszonych gości. 

2. Wybór Protokolanta oraz Przewodniczącego Zebrania. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu KPZSzach. 

5. Omówienie bieżących spraw związkowych, w tym sytuacji finansowej KPZSzach na koniec roku 

kalendarzowego. 

6. Omówienie organizacji i przebiegu rozgrywek III Ligi DMR KPZSzach w sezonie 2022/2023. 

7. Zatwierdzenie Komunikatu Organizacyjno-Finansowego KPZSzach na 2023 rok. 

8. Opracowanie głównych ram planowanych wydarzeń szachowych w 2023 roku pod kątem 

dopracowania Kalendarza imprez szachowych w województwie w 2023 roku. 

9. Przyjęcie uchwały o wynagradzaniu Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Ewidencji za jego 

pracę na rzecz KPZSzach od 2023 roku. 

10. Dyskusja i wnioski. 

11. Zakończenie obrad. 

 

Lista obecności: 

1. Jarosław Wiśniewski – Prezes Zarządu, 

2. Andrejus Sivickis – Wiceprezes Zarządu, 

3. Piotr Szybowicz – Sekretarz KPZSzach, 

4. Janusz Augustowski – Przewodniczący Kolegium Sędziów, 

5. Tomasz Śliwicki – członek Zarządu, 

6. Jacek Górny – Skarbnik KPZSzach, 

7. Kamila Urbańska – Członek Zarządu, 

8. Mikołaj Włoch – Przewodniczący Komisji Klasyfikacji i Ewidencji KPZSzach. 

 

Przebieg zebrania: 

1.  Przywitanie obecnych na zebraniu członków Zarządu i zaproszonych gości. Prezes 

KPZSzach Jarosław Wiśniewski przywitał zgromadzonym członków Zarządu na ostatnim zebraniu 

w 2022 roku. 

2.  Wybór Protokolanta oraz Przewodniczącego Zebrania. Na Przewodniczącego Zebrania 

wybrano prezesa KPZSzach Jarosława Wiśniewskiego, a protokolantem został Piotr Szybowicz. 



3. Zatwierdzenie porządku obrad. Zebrani jednomyślnie zatwierdzili zaproponowany 

porządek obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu KPZSzach. Zebrani 

jednomyślnie zatwierdzili protokół z ostatniego Zebrania KPZszach z dnia 11 października 2022 

roku, które odbyło się w klubie BKS Chemik Bydgoszcz. 

5.  Omówienie bieżących spraw związkowych, w tym sytuacji finansowej KPZSzach na 

koniec roku kalendarzowego. Na koncie KPZSzach znajduje się 24.356 złotych i 74 grosze. 

Sytuacje finansową związku Prezes Jarosław Wiśniewski ocenił jako korzystną. W planach jest 

przeznaczenie funduszy na zakup sprzętu na Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich i 

Błyskawicznych, które odbędą się w 2023 roku w Bydgoszczy.  

Następnie Prezes omówił obchody 85-lecia KPZSzach (1937-2022), które przeprowadzono 3 

grudnia 2022 w Szubińskim Domu Kultury. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie imprezy był 

Piotr Szybowicz, który ze swojego zadania wywiązał się bardzo dobrze. Martwiła jednak nieco mała 

frekwencja działaczy szachowych z terenu województwa, jednak na to mogła mieć wpływ 

niekorzystna pogoda w tym dniu.      

Prezes Jarosław Wiśniewski powiadomił, że od przyszłego roku siedziba KPZSzach będzie 

się mieściła w klubie BKS Chemik Bydgoszcz przy ul. Glinki 79 w Bydgoszczy. Przeprowadzone w 

tym celu rozmowy z kilkoma osobami związanymi z BKS Chemik Bydgoszcz, Urzędu Miasta 

Bydgoszczy czy Bydgoskiego Centrum Sportu są właśnie na etapie finalizowania.  

W 2022 roku udało się przeprowadzić wszystkie imprezy w randze mistrzostw województwa 

w kategorii seniorów i juniorów. W przyszłym roku kilka nowych miejsc zostanie zadaniowanych na 

przeprowadzenie imprez mistrzowskich, ale z tym trzeba poczekać do momentu otrzymania ofert od 

zainteresowanych ośrodków. Przed Nami bardzo intensywny rok i miesiące wytężonej pracy, a za 

kolejny rok – wybory nowych władz szachowych w województwie. 

6.  Omówienie organizacji i przebiegu rozgrywek III Ligi DMR KPZSzach w sezonie 

2022/2023. W ramach III ligi DMR odbyły się 3 kolejki ligowe. Do tej pory rozgrywki te przebiegają 

sprawnie, na bieżąco są uaktualniane serwisy turniejowe, sprawy finansowe związane z opłatami za 

rezerwowych, publikowane są partie – co było od dłuższego czasu bolączką tych rozgrywek. Prezes 

KPZSzach poinformował o konieczności przysyłania zapisów partii w formacie PGN, co znacznie 

poprawia aktualizację serwisu III ligi. Nie zawsze owe pliki docierają na czas, ale notuje się dużą 

poprawę w tym względzie.. Tomasz Śliwicki poruszył konieczność dokonywania opłat za 

zawodników rezerwowych. Termin 5 dni okazuje się zbyt krótki, ponieważ niektóre kluby mają z 

tym problem, gdzie księgowa jest obecna w klubie jeden raz w tygodniu. W odpowiedzi Prezes 

KPZSzach poinformował Tomasza Śliwickiego, że wszystko jest do dogadania i można powiadomić 

o tym fakcie Sędziego Głównego czy księgową KPZSzach. Również kluby powinny same 



informować księgową o konieczności wystawiania im faktury za zawodników rezerwowych, 

ponieważ Kinga Michałowska nie śledzi zmagań ligowych (nie ma takiego obowiązku) i prowadzi 

księgowość w oparciu o otrzymywane dokumenty księgowe czy  przekazane informacje.   

7.  Zatwierdzenie Komunikatu Organizacyjno Finansowego KPZSzach na 2023 rok.                      

W związku z opublikowaniem przez PZSzach KOF na 2023 zebrani przedyskutowali ewentualne 

zmiany (podwyżki opłat) w naszym KOF na 2023 rok. Szczegóły znajdują się w Komunikacie 

Organizacyjno-Finansowym KPZSzach nr 1/2023. KOF na rok 2023 został przyjęty jednogłośnie. 

8.  Opracowanie głównych ram planowanych wydarzeń szachowych w 2023 roku pod 

kątem dopracowania Kalendarza imprez szachowych w województwie w 2023 roku.                        

W toku dyskusji zaproponowano następujące terminy turniejów w ramach mistrzostw województwa: 

- 18 marca 2023 – Walne Zebranie Delegatów KPZSzach – BKS Chemik Bydgoszcz,  

- 28-30 sierpnia 2023 – Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych – 

Łuczniczka Bydgoszcz,  

- 4 lutego 2023 – MW w Szachach Błyskawicznych – Focus Bydgoszcz,  

- 12 marca 2023 – MW w Szachach Szybkich – Szubiński Dom Kultury,  

- marzec 2023 – MW Oldbojów – Włocławek,  

- 22-23 kwietnia 2023 - MWJ w Szachach Szybkich – Czernikowo,  

- maj 2023 - DMWJ – III liga juniorów – Tuchola (o ile wpłynie oferta),  

- 10-11 czerwca 2023 – MWJ w Szachach Klasycznych,  

- czerwiec 2023 – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – Bydgoszcz,  

- 17-18 czerwca 2023 - 76 MW w Szachach Klasycznych – Mrocza,  

- listopad 2023 / marzec 2024 – DMR KPZszach – III liga.  

            Turnieje do kalendarza imprez należy zgłaszać do 20 stycznia 2023 roku. 

9.  Przyjęcie uchwały o wynagradzaniu Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Ewidencji 

za jego pracę na rzecz KPZSzach od 2023 roku. Prezes KPZSzach omówił potrzebę 

wynagrodzenia pracy Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Ewidencji. Zaproponowaną kwotę 

200 złotych netto na miesiąc, zgromadzeni przyjęli jednogłośnie. 

10. Dyskusja i wnioski. Prezes KPZSzach omówił przygotowania do MPJ w Szachach Szybkich 

i Błyskawicznych, które odbędą się w Bydgoszczy. Wielka pomoc do tej pory płynie z Urzędu Miasta 

Bydgoszczy w zakresie udostępniania infrastruktury na te Mistrzostwa oraz szeregu innych działań, 

które będą finalizowane w kolejnych tygodniach czy miesiącach.  Do obsługi championatu Polski 

potrzebnych będzie kilkudziesięciu sędziów szachowych. Jarosław Wiśniewski zgłosił potrzebę 

zainteresowania turniejem wolontariuszy oraz poprosił zgromadzonych o podjęcie prób pozyskania 

dodatkowych sponsorów na Mistrzostwa. Na zawody planuje się zakupić dodatkowy sprzęt w liczbie 

około 40 kompletów. Stary sprzęt KPZSzach został już w znacznej części zamortyzowany. Zarząd 



postanowił przeznaczyć kwotę 15.000,00 złotych na zakup sprzętu szachowego. Zebrani przyjęli 

wniosek jednogłośnie. 

Uchwała nr 7/2022.KPZSzach – „Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego zatwierdza  

Komunikatu Organizacyjno-Finansowego KPZSzach na 2023 rok, który zostanie opublikowany na 

początku stycznia 2023 roku na stronie internetowej Związku”. 

Uchwała nr 8/2022.KPZSzach – „Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego 

postanawia o zatwierdzeniu wynagradzania Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Ewidencji 

KPZSzach w kwocie 200,00 złotych netto na miesiąc”. 

Uchwała nr 9/2022.KPZSzach – „Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku postanawia przeznaczyć 

kwotę do 15.000,00 złotych na zakup sprzętu szachowego w ilości 40 kompletów szachów, 

szachownic i zegarów elektronicznych”. 

 

11. Zakończenie obrad. Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski zakończył obrady Zebrania 

KPZSzach oraz złożył zgromadzonym życzenia z okazji nadchodzącego 2023 roku. 

 

Protokołował: Piotr Szybowicz 

 


