
Bydgoszcz, 8 czerwca 2008 r. 
 

Protokół z posiedzenia Zarządu KPZSzach 
 

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Sławomir WIERZ-
BICKI, Tomasz WODZYŃSKI, Maria MICHALSKA, Paweł JAROCH, Mariusz STOPPEL, 
oraz zaproszony gość Piotr SKOWROŃSKI – dyrektor MDK Nr 1. Zebranie odbyło się w 
Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bydgoszczy. 
 

Program posiedzenia: 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania 
 2. Sprawozdanie z OOM 
 3. Sprawozdanie z Drużynowych Mistrzostw Juniorów 
 4. Sprawozdanie z Mistrzostw Juniorów w szachach szybkich 
 5. Sprawozdanie z meczu barażowego 
 6. Omówienie stanu przygotowań do Mistrzostw Regionu Seniorów 
 7. Sprawozdanie skarbnika z wykonania budżetu na 31 maja br. 
 8. Omówienie imprez wakacyjnych (w tym kadry) 
 9. Omówienie stanu przygotowań do Wakacji z szachami 
10. Rozpatrzenie wniosku Wisły Nowe o przywrócenie członkostwa w KPZSzach 
11. Zażalenie ewidencyjne TKKF Merkury Brodnica 
12. Komunikat nr 2 Komisji Klasyfikacji 
13. Sprawy Kolegium Sędziów 
14. Regulamin DMR edycji 2008/09 
15. Sprawy różne 
 
Ad 1 Przedstawiony porządek obrad, jak i protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu 
został przyjęty bez uwag (+7,-0,=0). 
 
Ad 2 Sprawozdanie złożył Tomasz WODZYŃSKI, który był opiekunem społecznym. Tre-
nerami ekipy KPZSzach byli Włodzimierz STRZEMKOWSKI (z ramienia KPZSzach) i 
Waldemar JAGODZIŃSKI (klubowy opiekun Łukasza Licznerskiego). Region reprezentowa-
ło czterech uprawnionych do gry juniorów. Mieszkali w pensjonatach w Szczawnie Zdroju. 
Impreza odbywała się w teatrze zdrojowym. Zgrzyt był na odprawie, na której organizatorzy 
dopuścili 47 zawodnika z Dolnego Śląska. Najlepiej wypadł Łukasz LICZNERSKI, który 
zajął 10 miejsce i uzyskał uprawnienia startu w kolejnej OOM bez eliminacji makroregional-
nych. Pozostali uzyskali gorsze rezultaty; Mieszko WODZYŃSKI był 36, Maja RACZYŃ-
SKA 36, a Zofia WODZYŃSKA 34 miejsce. Zawody były prezentowane w lokalnej telewizji 
TVP-3. Organizator zapewnił wolny wstęp na tereny Uzdrowiska, była też wycieczka do 
Książa. W 2009 r kolejne uprawnienie do OOM wywalczył Kasper DROZDOWSKI z MP do 
12 lat. Tak więc na rok przed terminem kolejnej olimpiady mamy na niej już dwóch swoich 
reprezentantów. 
 
Ad 3 Sprawozdanie z mistrzostw złożył Paweł JAROCH, który był organizatorem i sędzią 
imprezy. Startowało zaledwie pięć zespołów. Grano systemem kołowym, zawody zostały 
zgłoszone do FIDE. Mistrzem województwa juniorów zostało Centrum Bydgoszcz, ale nie 
może startować w rozgrywkach centralnych, ponieważ zgodnie z regulaminem PZSzach w 
rozgrywkach klasy centralnej nie może w drużynie grać więcej niż jeden zawodnik zgłoszony 
do Klubu po 31 października. W tym układzie KPZSzach zgłosi do II Ligi drużynę wicemi-
strza – MDK Nr 1 Bydgoszcz, która spełnia powyższe kryteria. 
 
Ad 4 Mistrzostwa województwa juniorów w szachach szybkich organizował (na zlecenie 
KPZSzach) MDK Nr 1 Bydgoszcz. Sędzią głównym był Mariusz STOPPEL, który złożył 
relację. W zawodach startowało 44 zawodników, w tym 7 dziewcząt. Przeważali szachiści z 
klubów bydgoskich. Jedyni zamiejscowi gracze – w liczbie 4 – reprezentowali  UKS OPP  



 
 
Toruń. Wydaje się, że termin zawodów (na zakończenie roku szkolnego) był nieszczęśliwie 
dobrany, w poprzednich latach te zawody odbywały się w innym terminie. Na Forum Związ-
ku odbywa się dyskusja na ten temat. Są głosy, że takie zawody są bez znaczenia. Członkowie 
Zarządu nie byli jednak zgodni, co do przyczyny niskiej frekwencji na zawodach. 
 
Ad 5 Spotkanie sędziował Sławomir WIERZBICKI, który złożył relację. Baraż odbył się w 
dniu 25 maja, zgodnie z komunikatem sędziego głównego. Początkowo mecz przebiegał pod 
dyktando Brodnicy (po dwóch godzinach gry 3:0), potem zwycięstwa odnosili wyłącznie za-
wodnicy z Nakła. W rezultacie remis meczowy i zgodnie z punktacją pomocniczą NOK Kra-
jan pozostał w Lidze Okręgowej, a Merkury Brodnica spadł do A-Klasy. 
 
Ad 6 Ukazał się komunikat organizacyjny Mistrzostw KPZSzach seniorów i juniorów star-
szych. Na zebraniu nie był zaproszony przedstawiciel organizatora, którym jest ŻTMS Baszta 
Żnin. Brak informacji o zgłoszeniach do tych zawodów. Sędzią głównym zawodów będzie 
Andrzej MICHALSKI, za kontakt z organizatorem, z ramienia KPZSzach odpowiedzialna 
jest Maria MICHALSKA. Sławomir WIERZBICKI zgłosił uwagę do regulaminu, w którym 
nie uwzględniono minimalnej kwoty za zdobycie mistrzostwa województwa. Po telefonicznej 
konsultacji z Jerzym ŚNIADECKIM Zarząd Związku ustalił, że pierwsza nagroda za zdoby-
cie mistrzostwa KPZSzach na 2008 r będzie wynosić co najmniej 1000 zł. 
 
Ad 7 Sprawy finansowe referował skarbnik Tomasz WODZYŃSKI. Stan konta KPZSzach 
jest niewielki, przede wszystkim z uwagi na brak wpływów z licencji i konieczność przekaza-
nia składki rocznej Polskiemu Związkowi Szachowemu. Szczegółowy raport przedstawił 
Skarbnik (w nawiasie podano numery kont): 
Kasa (100) – 221,03 
Rachunek bankowy (130) -3037,99 
Rozrachunki z dostawcami i odbiorami (200) – 650 zł 
Rozrachunki z budżetem (230) – 788,18 zł 
 
Przychody: 
710-01 składki roczne – 8750,00 zł 
710-02 wpisowe – 4225,00 zł 
710-03 inne dochody – 2120,79 zł 
710-04 licencje zawodnicze – 275 zł 
710-05 licencje sędziowskie i trenerskie – 1199,00 zł 
710-06 licencje klubowe – 30 zł 
 
Łącznie wpływy sięgnęły kwoty 16599,79 zł (1/3 planu) 
Ze składkami rocznymi zalegają jeszcze 3 kluby w regionie. 
 
Wydatki: 
510-11wynagrodzenia 1530,05 zł 
510-12 czynsz i energia – 289,95 zł 
510-13 delegacje – 907,57 zł 
510-14 prowizje bankowe – 115,00 zł 
510-15 znaczki pocztowe – 197,55 zł 
510-16 artykuły biurowe – 161,95 zł 
510-17 zakupy inne – 1224,29 zł (art. spożywcze – walne zebranie i zakończenie ligi, opłaty 
sądowe, program księgowy, pieczątki, zwrot do UM) 
 
510-21 – składki roczne PZSzach – 5190,00 zł 
510-23 – licencje – 170,00 zł 
510-30 – ryczałty sędziowskie – 1271,00 zł 
 



 
 
510-40 – nagrody i puchary – 5092,35 zł 
510-42 – nagrody inne – 324,00 zł 
510-61 wyżywienie i noclegi trenerów – 1170,00 zł 
510-62 wynagrodzenie – 704,00 zł 
 
Łączne wydatki sięgnęły kwoty 18345,31 zł 
 
Z licencjami klubowymi nadal zalegają jeszcze trzy kluby: Zryw Jeżewo, MGOK Mrocza i 
Kasztelan Barcin. Zarząd podjął uchwałę, że sprawy licencji klubów muszą być uregulowane 
w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca br., pod rygorem niedopuszczenia do dalszych roz-
grywek.  
  
Ad 8 Imprezy wakacyjne referował Andrzej KARPIŃSKI. Zawodnicy kadry wojewódzkiej 
powinni startować zarówno w Mistrzostwach województwa juniorów, jak i w zawodach 
ogólnopolskich w Chojnicach i Kowalewie Pom. Można liczyć na częściowe dofinansowanie 
tych startów pod warunkiem załatwienia wszystkich formalności z tym związanych (na każ-
dej z wymienionych imprez powinien być przedstawiciel Zarządu, który skompletuje nie-
zbędne dokumenty. Szachiści kadry powinni natomiast zadeklarować uczestnictwo w wybra-
nych turniejach. 
 
Ad 9 Sprawę Wakacji z szachami również referował Andrzej KARPIŃSKI. Związek zgłosił 
ośmiu szachistów, ale do dnia zebrania nie ma jeszcze potwierdzenia z Małopolskiego Związ-
ku Szachowego, który jest organizatorem imprezy. 
 
Ad 10 Klub MLKS Wisła Nowe zgłosił chęć dalszego uczestniczenia w imprezach organi-
zowanych przez KPZSzach. Uchwałą Zarządu klub ten został skreślony z listy członków 
Związku. Warunkiem jest zapłacenie zaległych składek oraz ponowna rejestracja zawod-
ników klubu. W sprawach finansowych klub ma nawiązać kontakt ze skarbnikiem KPZSzach, 
a w kwestii uzupełnienia ewidencji z przewodniczącym Komisji Pawłem JAROCHEM. 
 
Ad 11 Prezes Andrzej MICHALSKI był na uroczystości 50-lecia klubu Merkury Brodnica. 
Na tej uroczystości okazało się, że przejście zawodników rodziny MARCHLEWICZÓW od-
było się nieformalnie, gdyż nie było zgody prezesa klubu. Karty zawodnicze były podpisane 
przez działacza Andrzeja SĘDŁAKA i opieczętowane klubową pieczątka. Przejście zawodni-
ków odbyło się więc formalnie i zostało już zaewidencjonowane przez PZSzach. Zarząd bę-
dzie rozpatrywać skargę, jeśli wpłynie oficjalne pismo w tej sprawie. 
 
Ad 12 Tomasz WODZYŃSKI zwrócił uwagę, że w komunikacie nr 2 KKiE KPZSzach są 
nieformalności związane z nadaniem uzyskanych kategorii szachowych. W przypadku nada-
nia kategorii i zmianę barw klubowych obowiązuje opłata finansowa. W komunikatach klasy-
fikacyjnych i ewidencyjnych ma być wprowadzona dodatkowa informacja, że zawodnik wy-
pełnił normę na kategorię, ale otrzyma ją po wpłaceniu regulaminowej opłaty rejestracyjnej. 

Mariusz STOPPEL podniósł temat podwójnej opłaty za ewidencjonowanie nowego za-
wodnika, który w pierwszym turnieju od razu uzyskał kategorię szachową. Wyjaśniono, że 
pieniądze te nie są przeznaczone na wynagrodzenia działaczy, a jedynie na funkcjonowanie 
Związku, który musi gospodarzyć się sam. Klub ma prawo nadawania IV i V kategorii we 
własnym zakresie (za wynik uzyskany w klubowym turnieju klasyfikacyjnym) i przy zgłasza-
niu nowego zawodnika może już wpisać kategorię do karty ewidencyjnej. Wtedy nie ma opła-
ty za nadanie kategorii. Natomiast jeśli zawodnik bez kategorii wypełnia normę na turnieju 
otwartym, obowiązuje opłata klasyfikacyjna za wpis do legitymacji szachowej w formie de-
cyzji administracyjnej. Powyższa poprawka została przyjęta jednogłośnie. 

 
 
 



 
 
Zarząd podjął kolejną uchwałę w sprawie wypożyczania do innego klubu zawodnika z ka-

tegorią okręgową bez rankingu FIDE. W tym przypadku opłata wyniesie 50 zł za wypożycze-
nie na okres do trzech miesięcy (bez wymiany kart ewidencyjnych). 
 
Ad 13 Sprawy organizacji ogólnopolskiej konferencji sędziowskiej referował Sławomir 
WIERZBICKI. Po rozmowie z przewodniczącym Kolegium Sędziów PZSzach Andrzejem 
FILIPOWICZEM, sprawa jest aktualna w 2009 r. Zarząd KPZSzach podtrzymuje ofertę or-
ganizacji tej konferencji oraz centralnego kursu sędziowskiego w 2009 r. 
 
Ad 14 Regulamin DMR referował Ulrich JAHR. Do regulaminu nowej edycji mistrzostw 
drużynowych zostały wprowadzone nieznaczne ale istotne zmiany z których najważniejszą 
jest obowiązek posiadania licencji zawodniczej przez wszystkich zawodników biorących 
udział w DMR 2008/09. Ponadto w regulaminie znajduje się przepis o obowiązku dodatkowej 
opłaty klasyfikacyjno-rankingowej dla każdego zawodnika rezerwowego, który zagra choćby 
jedną partię w zespole. Opłatę tę należy uiścić przed wstawieniem do składu na mecz zawod-
nika rezerwowego, a sędzia ma obowiązek weryfikacji wyniku meczu jeśli opłata nie została 
dokonana. Oczywiście opłata przed pierwszą partią w drużynie obowiązuje już w całej edycji 
mistrzostw. Kolejna zmiana, to walkower dla przeciwnika zawodnika, który spóźnił się na 
mecz ponad 30 minut od rozpoczęcia spotkania. W przypadku powołania przez gospodarza 
meczu sędziego bez licencji, wydane przez niego decyzje będą unieważnione, a zespół zosta-
nie ukarany dodatkowym wyjazdem na mecz, którego miał być gospodarzem. Zespół upraw-
niony do startu w II Lidze, który nie stanie na starcie tych rozgrywek, spadnie do Ligi Okrę-
gowej, a nie do III ligi. Wreszcie Zarząd KPZSzach zadecydował, że ostatnia runda Kujaw-
sko-Pomorskiej III Ligi będzie rozgrywana na jednej sali w Toruniu, w celu umożliwienia 
bardziej uroczystego zakończenia imprezy. 
 
Ad 15 W sprawach różnych Zarząd KPZSzach ustalił termin rozgrywania mistrzostw woje-
wództwa juniorów do 13 lat (eliminacje do makroregionu MP) na 27-28 września 2008 r. w 
Bydgoszczy. Organizatorem zawodów będzie MKS EMDEK Bydgoszcz. Zawody będzie 
sędziować Andrzej KARPIŃSKI, zatwierdzony przez Kolegium Sędziów KPZSzach. 

Kolejne posiedzenie Zarządu KPZSzach odbędzie się w Chojnicach w lipcu 2008. 
 
 
 


