
Swornegacie, 11 lipca 2008 r. 
 

Protokół nr 5, z posiedzenia Zarządu KPZSzach 
 

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Ulrich JAHR, Tomasz WODZYŃSKI, Maria MI-

CHALSKA, Paweł JAROCH. Zebranie odbyło się w domku letnim pp. Michalskich nad je-

ziorem Charzykowskim. 
 

Program posiedzenia: 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. 

 2. Omówienie Mistrzostw Województwa w Żninie, wraz z rozliczeniem zawodów. 

 3. Rozpatrzenie protestu p. Szortyki w sprawie pobierania regulaminowych opłat za 

spóźnione zgłoszenie do turnieju. 

 4. Rozpatrzenie wniosku skarbnika dotyczącego spraw budżetowych. 

 5. Wnioski o nadanie honorowych odznak PZSzach. 

 6. Plan pracy do września 2008 r. 

 7. Finansowanie strony internetowej KPZSzach. 

 8. Sprawy biuletynu informacyjnego KPZSzach. 

 9. Przyjęcie zasad uchwalania regulaminów imprez szachowych. 

10. Wstępne propozycje dotyczące organizacji makroregionu. 

11. Sprawy różne. 

 

Ad 1 Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty bez uwag. 

Ad 2 Na mistrzostwach KPZSzach wystartowało tylko 61 zawodników. Mała frekwencja 

była spowodowana kolizją z zajęciami szkolnymi, poza tym niewielka pula nagród pienięż-
nych spowodowała absencję znacznej części czołówki okręgowej. Wzorowo spisali się orga-

nizatorzy z Jerzym Śniadeckim na czele. MOS Żnin ufundował I nagrodę pieniężną oraz sze-

reg nagród rzeczowych. Na odprawie technicznej brakowało wielu zawodników, co spowo-

dowało bałagan organizacyjny na starcie i opóźnienie w rozpoczęciu zawodów. Ośmiu za-

wodników zgłosiło się po wyznaczonym terminie, skarbnik pobrał od nich zwiększone wpi-

sowe, zgodnie z regulaminem mistrzostw. 

Wpływy z wpisowego wyniosły 3370 zł, w całości przeznaczone na nagrody. 2600 zł wynio-

sły nagrody pieniężne, 650 zł – puchary i medale, 3000 zł – nagrody rzeczowe + drobne gad-

żety. Łącznie 6250 zł (prawie dwukrotna wielkość wpisowego). Dla uczestników mistrzostw 

były bezpłatnie dostępne dwa boiska do gry w siatkówkę, boisko do gry w piłkę nożną, dwie 

siłownie. Podczas rund zawodnicy otrzymywali nieodpłatnie napoje zimne i ciepłe. Organi-

zator zapewnił bezpłatny wstęp do muzeum w Żninie oraz bezpłatny przejazd kolejką wą-
skotorową do Biskupina, który nie doszedł jednak do skutku ze względu na kolizję z godziną 
zakończenia mistrzostw. Koszty organizacyjne KPZSzach wyniosły 1020 zł (tylko ryczałty 

sędziowskie i jedna delegacja skarbnika, który przywiózł puchary i obsługiwał rozliczenie 

finansowe). Wszystkie pozostałe koszty organizacyjne finansował MOS Żnin. Sala gier znaj-

dowała się w nowym obiekcie na stadionie miejskim, sprzęt szachowy dostarczył organizator. 

Koszt osobodnia wynosił 50 zł (MOS i PTTK). 

Ad 3 Zawodnik Krzysztof Szortyka odwołał się w sprawie niesłusznego, jego zdaniem, po-

brania zwiększonego wpisowego za spóźnione zgłoszenie. Po zapoznaniu się z tą sprawą Za-

rząd KPZSzach stwierdza, że skarbnik pobrał zwiększone o 30 zł wpisowe zgodnie z aktu-

alnym i zatwierdzonym regulaminem mistrzostw. Dodatkowo wyjaśniono, że podobne treści 

dotyczące zwiększonego wpisowego dla zawodnika spóźnionego znajdują się w wielu regu-

laminach zawodów centralnych i okręgowych. Zawodnik zgłaszający się po terminie powo-

duje powstawanie bałaganu organizacyjnego a ponadto przeszkadza w przygotowaniu się do 

imprezy zawodnikom, którzy zgłosili się w terminie. Zawodnicy ci chcą poznać przeciwni-

ków przed zawodami, a zawodnik spóźniony im tego nie umożliwia. Natomiast zawodnik 

spóźniający się zna już przedtem swoich przeciwników, których organizator publikuje i może 

przygotować się na nich. Stwarza to nierówność i daje handicap podczas rozgrywania rund. 



Ad 4 Skarbnik Tomasz WODZYŃSKI przekazał rozliczenie finansowe półrocza. Ryczałty 

sędziowskie zamknęły się kwotą 2441 zł (DMR, Old Boy, błyskawiczne, szybkie juniorów i 

seniorów, drużynowe juniorów oraz Żnin). Nagrody zamknęły się kwotą 12113 zł (pieniężne, 

rzeczowe, puchary i medale). Do PZSzach Związek odprowadził kwotę 6156 zł (składki klu-

bowe i związkowe, licencje i opłaty klasyfikacyjno-rankingowe). Koszty administracyjne 

wyniosły 5629 zł (księgowość, czynsz, energia, delegacje, prowizje bankowe, druki itp.) 

Wpływy KPZSzach wyniosły 23433 zł. Saldo na 30 czerwca wynosi 4320 wobec 6700 zł na 1 

stycznia 2008 r. Koszty są nieco wyższe z tego powodu, że część nagród finansował MOS 

Żnin. Skarbnik KPZSzach przewiduje, że pula nagród w turniejach mistrzowskich zamknie 

się kwotą około 15 tys. zł w 2008 r. Jest to o 50 % więcej od kwoty uchwalonej przez Walne 

Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. 

Ad 5 Zarząd KPZSzach nadał brązową odznakę honorową PZSzach dla jednego z działaczy 

żnińskich. 

Ad 6 Zarząd KPZSzach nie działa formalnie do końca sierpnia 2008 r. W tym okresie kluby 

i organizatorzy zawodów powinni kontaktować się bezpośrednio z odpowiedzialnymi za za-

dania działaczami Zarządu. Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w Toruniu w dniu 31 

sierpnia 2008 r. (niedziela). W dniach 27-28 września odbędą się w Bydgoszczy Mistrzostwa 

Województwa juniorów młodszych w kategoriach do 9, 11 i 13 lat (roczniki 1999, 1997 i 

1995). Organizatorem tych mistrzostw będzie Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2, ul. Leszczyń-
skiego 42 w Bydgoszczy. 

Ad 7 Zarząd KPZSzach wyjaśnił, że prowadzenie witryn internetowych nie powoduje do-

datkowych kosztów. Jest to społeczna praca Przemysława Jahra i Sławomira Wierzbickiego. 

Natomiast witryna www.szachy.lo.pl została pozbawiona forum, które administrator Przemy-

sław Jahr usunął na znak protestu przeciwko jakimkolwiek staraniom Zarządu w sprawie spo-

rządzenia sprawozdań z MP do lat 14 i mistrzostw KPZSzach w  Żninie (miało to miejsce po 

raz pierwszy w prawie 10-letniej historii istnienia strony internetowej KPZSzach). 

Ad 8 Sprawy biuletynu informacyjnego referował Ulrich JAHR, który stwierdził, że od 

chwili wybrania go do nowych władz KPZSzach niewiele dla Związku uczynił. W końcu ma-

ja br. przeszedł na emeryturę i obecnie przystosowuje się do nowych warunków życia. Nie 

jest to oczywiście usprawiedliwienie, a tylko stwierdzenie faktu. W obecnej sytuacji finanso-

wej Związku prowadzenie biuletynu drukowanego nie jest możliwe, nawet zakładając, że 

będzie pisany społecznie. Koszty druku, kserowania i kolportowania do klubów i zaintereso-

wanych przekracza możliwości KPZSzach. Istnieje więc jedynie forma publikacji poprzez 

Internet. Ale i to wymaga współpracy z klubami i organizatorami zawodów, którzy powinni 

niezwłocznie dostarczać przynajmniej rezultaty turniejów. Tego też nie ma, a z niektórych 

zawodów nawet centralnych zupełnie brak sprawozdań. Swego czasu Ulrich JAHR wizytował 

większość imprez okręgowych i utrzymywał telefoniczny kontakt z klubami. Pisał więc sam 

sprawozdania z imprez, ale miał do dyspozycji komputery, faksy i telefony firmy Ma-Ga, 

która w taki sposób sponsorowała KPZSzach. Obecnie na emeryturze nie ma już tego, a wi-

ceprezes nie otrzymuje delegacji celem wizytacji na zawodach, bo też na to nie ma środków. 

Zaapelował więc, aby organizatorzy nadsyłali do niego relacje z zawodów, na podstawie któ-

rych można będzie w Internecie umieszczać rezultaty, ale krótsza droga jest taka, że kluby 

mogą uczynić to same, przesyłając do administratora witryny swoje relacje. 

Ad 9 Przełożone na następne posiedzenie (brak referentów) 

Ad 10 Zawody makroregionalne odbędą się w Toruniu, organizatorem będzie Zarząd KPZ-

Szach pod przewodnictwem prezesa Andrzeja MICHALSKIEGO, który będzie kierownikiem 

zawodów. Regulamin zawodów opracuje Kolegium Sędziów, na podstawie wytycznych Pol-

skiego Związku Szachowego. Termin makroregionu 11 – 17 października br. 

Ad 11 Kolegium Sędziów KPZSzach zbierze się na posiedzeniu w połowie sierpnia br. Ko-

lejne posiedzenie Zarządu KPZSzach odbędzie się w dniu 31 sierpnia br. 

 

Protokołował Ulrich JAHR 


