
Bydgoszcz, 27 lutego 2010 r. 
 

Protokół nr 2-10/2010, z posiedzenia Zarządu KPZSzach 
 

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Ulrich JAHR, Tomasz WODZYŃSKI, Mariusz STOPPEL 

i Paweł JAROCH oraz zaproszony Piotr SKOWROŃSKI. Zebranie odbyło się w Młodzieżo-

wym Domu Kultury Nr 1 w Bydgoszczy. 
 

Program posiedzenia: 

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu. 

 2. Sprawy wynikłe podczas obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego. 

 3. Kadra młodzików i przygotowania do organizacji rozgrywek makroregionalnych. 

 4. Preliminarz finansowy KPZSzach na 2010 r. 

 5 Wyjaśnienie przyczyn likwidacji sekcji szachowej BTSz Centrum Bydgoszcz. 

 6. Propozycje odznaczeń resortowych dla działaczy KPZSzach. 

 7. Drużynowe Mistrzostwa KPZSzach. 

 8. Błyskawiczne Mistrzostwa KPZSzach we Włocławku. 

 9. Sprawy różne. 
 

Ad 1 Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty z jednym głosem 

wstrzymującym. 

Ad 2 Andrzej MICHALSKI omówił przebieg Walnego Zebrania Sprawozdawczego, 

które odbyło się przy niewielkiej frekwencji (typowej dla zebrań sprawozdawczych). Poprosił 

o wyjaśnienie nieobecności Pawła JAROCHA, który jako członek Zarządu miał obowiązek 

uczestniczenia, aby odpowiadać na pytania zebranych. Paweł JAROCH odpowiedział, że w 

czasie ferii odbywa się wiele turniejów juniorskich, a on pojechał jako opiekun na zawody do 

Chełmży. Prezes nie przyjął takiego tłumaczenia. Realizując uchwały – prezes zaznaczył, że 

w najbliższym czasie rozpocznie wyjazdy po gminach, celem załatwiania umów na szkolenie 

internetowe. 

Ad 3 Nieobecny na zebraniu Andrzej KARPIŃSKI przedstawił pisemne sprawozda-

nie z podjętych starań o zapewnienie finansowania kadry młodzików i organizacji makrore-

gionu. Poniżej oświadczenie Andrzeja KARPIŃSKIEGO. 

Do kadry młodzików, która została zgłoszona do Stowarzyszenia Związków Sportowych, 

weszli bracia DROZDOWSCY, Artur MARCHLEWICZ i Damian ŚLIWICKI. Konsultacje 

kadry odbędą się dwa razy w Żninie (kwiecień i listopad) oraz w czasie startów kontrolnych 

w Kowalewie, Chojnicach i Polanicy Zdroju (lub ponownie Żninie jeśli tam odbędą się Mi-

strzostwa KPZSzach Seniorów i Juniorów Starszych. 

Makroregion juniorów odbędzie się w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim, w dniach 

16 – 22 października. Odbyło się pierwsze spotkanie z kierownikiem ośrodka w którym będą 
rozgrywane zawody. Ustalono korzystną cenę osobodnia dla uczestników oraz darmowy po-

byt dla czterech sędziów. Preliminarz został złożony do Stowarzyszenia Związków Sporto-

wych. Dotacja powinna obejmować ekwiwalenty sędziowskie, transport sprzętu szachowego 

na trasie z Torunia do Pieczysk i z powrotem, a także kwotę za wynajem sali turniejowej. Bez 

zapewnienia tych niezbędnych środków organizacja makroregionu nie będzie możliwa. 

Ad 4 Założenia preliminarza finansowego KPZSzach omówił Tomasz WODZYŃ-

SKI. Preliminarz jest załączony do protokołu posiedzenia. Łączne dochody KPZSzach na 

2010 r zamykają się kwotą 44 150 zł, wydatki zaplanowane są na kwotę 44 280 zł. 

Skarbnik KPZSzach zaproponował również ulgi dla organizatorów imprez szachowych z 

polecenia KPZSzach. Dotyczy to w 2010 r. organizatorów imprez mistrzowskich w szachach 

klasycznych, szybkich i błyskawicznych. Ulgi nie będą dotyczyć opłat klasyfikacyjno-

rankingowych i będą udzielane w miarę możliwości finansowych Związku. Rozliczenie ulg 

będzie publikowane w komunikatach finansowych KPZSzach.  



W zawodach typu otwartego, dla zawodników spoza KPZSzach, opłata dodatkowa obo-

wiązuje tylko w turniejach szachów klasycznych, klasyfikowanych w rankingu PZSzach (z 

możliwością uzyskania kategorii szachowych) i FIDE. Opłata ta jest jednorazowa i dotyczy 

całego roku. 

Preliminarz został zatwierdzony jednogłośnie, natomiast ulgi – przy jednym głosie 

wstrzymującym. 

Ad 5 Sekcja szachowa BTSz Centrum została wyrejestrowana z Polskiego Związku 

Szachowego, ale Bydgoskie Towarzystwo Szachowe nadal jest zarejestrowane w sądzie i 

centralnym rejestrze stowarzyszeń. Prezesem klubu nadal jest Piotr SKOWROŃSKI. Sekcja 

szachowa jednak nie została formalnie wyrejestrowana z KPZSzach. Wyjaśnienie składał 

Piotr SKOWROŃSKI. Zawodnicy, którzy do tej pory nie zmienili barw klubowych, nie są już 
członkami BTSz Centrum i traktowani będą jako niestowarzyszeni. 

Ad 6 Klub Wieża Więcbork wystąpił o nadanie honorowych odznak PZSzach dla 

działaczy Stanisława MAZURA, Józefa BIAŁKOWSKIEGO i Tomasza KOPANIARZA. 

Zarząd KPZSzach przychylił się wniosku. 

Mariusz STOPPEL nie dysponuje zestawieniem odznak resortowych działaczy szacho-

wych naszego Związku. Takie zestawienie powinno być w najbliższym czasie sporządzone. 

Jest to o tyle na czasie, bo właśnie mija rocznica 10-lecia powstania KPZSzach. 

Ad 7 Zarząd zadecydował, że rozgrywki ostatniej rundy III Ligi, w dniu 18 kwietnia 

2010 r. odbędą się w auli Szkoły Podstawowej Nr 5 w Toruniu, przy ul. Żwirki i Wigury 1. 

Początek rundy o godz. 10. Sędzią będzie Ulrich JAHR, przy pomocy asystenta Przemysława 

JAHRA i Cezarego KOZŁOWSKIEGO. 

Ad 8 Organizacja Mistrzostw KPZSzach w szachach szybkich, we Włocławku (28 

lutego br.) została dopięta. Z regulaminu wykreślono punkt o dodatkowych opłatach dla za-

wodników spoza KPZSzach. Mariusz STOPPEL pytał dlaczego przedstawicielka organizato-

rów przyjechała do MDK Nr 1 po sprzęt szachowy na te rozgrywki. 

Ad 9 Zarząd KPZSzach zalecił wydłużenie Mistrzostw Seniorów KPZSzach o jeden 

dzień – do 1 lipca 2010 r. Program obecnie przewiduje codziennie po dwie rundy, co jest du-

żym utrudnieniem dla uczestników. Sędzią głównym rozgrywek będzie Paweł JAROCH, ale 

sprawę należy uzgodnić z organizatorem w Żninie (sprawa noclegów i sali gier). Regulamin 

zawodów został zatwierdzony przy jednym głosie przeciwnym. 

Organizator Mistrzostw KPZSzach Przedszkolaków prosił o przesunięcie terminu tych za-

wodów o tydzień wcześniej, czyli 18 kwietnia 2010 r. Prośba została uwzględniona. 

Zostały również zatwierdzone regulaminy Drużynowych Mistrzostw KPZSzach Juniorów 

oraz Mistrzostw KPZSzach Juniorów w szachach szybkich. 

Kolegium Sędziów KPZSzach zapowiedziało organizację w 2010 r. dwóch kursów sę-
dziowskich: 

W czasie trwania Festiwalu w Chojnicach – na klasę II (3-dniowy) oraz w października – 

na klasę III (1-dniowy). 

 

Termin kolejnego posiedzenia Zarządu ustalono na sobotę 24 kwietnia br. w siedzibie 

KPZSzach w Toruniu, o godz. 15. Podczas tego posiedzenia będą wręczane nagrody i wyróż-
nienia dla zwycięzców obydwu lig DMR. 

Na tym protokół zakończono.        Protokołował Ulrich JAHR 

 

 

 

 



 
 
 
 
Preliminarz finansowy KPZSzach na 2010 rok – opracował: 

skarbnik KPZSZach -  Tomasz Wodzyński 
 
 
Dochody: 
Składki członkowskie – 7850, 00 zł 
Wpisowe do rozgrywek drużynowych – 8.000,00 zł 
Wpisowe do turniejów – 6.500, 00 zł 
Wpisowe na Makroregion juniorów KP-Po – 5.500,00 
Opłaty licencyjne – 3300,00 zł 
Inne: 
Opłaty klas - rankingowe, przejścia zawodników i inne (na konto KPZSzach) – 5.000,00 
Opłaty sędziowskie (na konto KPZSzach) – 2.000,00 
Wpływy z wpłat na szkolenie internetowe – 6.000,00 
 
Łącznie dochody kształtują sie na poziomie 44.150,00 zł 
 
 
Wydatki: 
Obsługa księgowa – 4000,00 zł 
Nagroda finansowa dla księgowej KPZSzach – 300,00 
Obsługa prawna (Walne Zebranie sprawozdawcze) – 120,00 
Podsumowania imprez, zakup poczęstunku na Walne zebranie Sprawozdawcze – 600,00 
Czynsz – 600, 00 zł, 
Delegacje Zarządu – 2.000,00 zł 
Porto – 650,00 zł 
Opłaty bankowe – 300,00 zł 
Zakup art. biurowych – 1.000,00 zł 
Zakup druków , odznak PZSzach– 500,00 zł 
Zakup folii + druk blankietów zapisów partii – 1.000,00 
Opłaty za licencje do PZSzach – 1.100,00 zł 
Składki PZSzach – 4.710,00 zł 
Składki inne – 400, 00 zł 
Opłaty klasyfikacyjne – 5.000,00 zł 
Wynagrodzenia sędziów – 5.000,00 zł 
Nagrody – 11.000, 00 zł (uchwała Walnego Zebrania - 25% na nagrody) 
Wynajem sal – 500,00 zł 
Wyżywienie, nocleg na MPJ oraz wynagrodzenie opiekunów – 3.000,00 zł 
Organizacja Makroregionu juniorów KP-Po – 2.000,00 
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Sędziowskiej – 500,00 
Łącznie wydatki wymagają kwoty – 44.280,00 zł 
 

Zatem wpływy i wydatki bilansują się. Jednakże już zeszły rok pokazał, że i w ‘szeregi 
klubów KPZSzach’ wkroczył okres kryzysu organizacyjno – finansowego. 


