
Protokół 

z Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów 

Śląskiego Związku Szachowego 

Jastrzębie Zdrój, 23.05.2019 r. 

 

 

O godzinie 17:30 Prezes Śląskiego Związku Szachowego stwierdził brak wymaganego 

kworum. W drugim terminie o godzinie 18:00 zebranie rozpoczął Prezes Śląskiego Związku 

Szachowego Andrzej Matusiak. 

Po przywitaniu zebranych delegatów oraz wszystkich uczestników  na Sprawozdawczo-

Wyborczym Walnym Zebraniu Delegatów Śląskiego Związku Szachowego (dalej WZD), 

Prezes przedstawił regulamin obrad. 

Regulamin został przyjęty jednogłośnie, tj. 12 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów 

wstrzymujących się. 

Następnie Prezes przedstawił porządek obrad, który został przyjęty bez uwag, tj. 12 

głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej – Wyborczej:  

Do komisji zostały zgłoszone 3 kandydatury: 

Rafał Faron, Krzysztof Orzechowski, Bogdan Obrochta. wszystkie kandydatury zostały 

przyjęte jednogłośnie, tj. 12 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wybór Komisji Uchwał i wniosków: 

Do komisji zostały zgłoszone 3 kandydatury: 

Łukasz Turlej, Dawid Boruta i Mateusz Macherzyński, wszystkie kandydatury zostały przyjęte 

jednogłośnie, tj. 12 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za 2018 rok 

Prezes Śląskiego Związku Szachowego przekazał głos skarbnikowi Śląskiego Związku 

Szachowego, który krótko przedstawił najważniejsze punkty sprawozdania. Przewodniczący 

Zebrania zaproponował, aby Skarbnik przekazał pełne sprawozdanie w formie papierowej 

wszystkim osobom zainteresowanym. 

 



Następnie Prezes Śląskiego Związku przeszedł do przedstawienia sprawozdania Zarządu 

w części merytorycznej za okres 07.04-31.12.2018 r. 

Po przedstawieniu sprawozdania, odczytał sprawozdanie Wiceprezesa d/s 

młodzieżowych – Jarosława Koceli. 

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

Janusz Sroka – Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej. 

 

Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej 

Do Komisji Rewizyjnej zostało zgłoszonych trzech kandydatów: 

Janusz Sroka, Łukasz Foltyn oraz Paweł Więcek. 

 

Wybory członków Komisji Rewizyjnej 

Wszyscy kandydaci otrzymali wymagane 7 głosów ZA. 

Janusz Sroka – 11 głosów ZA, 

Łukasz Foltyn – 12 głosów ZA, 

Paweł Więcek – 11 głosów ZA. 

 

Na podstawie głosowania została wybrana Komisja Rewizyjna kadencji 2019-2023. 

 

Dyskusja nad sprawozdaniem 

Głos zabrał Paweł Więcek, który pogratulował Zarządowi Śląskiemu Związku 

Szachowego bardzo dobrego roku. Prezes Śląskiego Związku Szachowego pogratulował 

rzetelnie wykonanej pracy całej Komisji Rewizyjnej oraz życzył owocnej pracy w trakcie nowej 

kadencji. 

Janusz Sroka – „chciałbym się dowiedzieć dlaczego sprawozdanie finansowe nie zostało 

podpisane przez wszystkich członków Zarządu.” 

Prezes Śląskiego Związku Szachowego wyjaśnił, że sprawozdania w terminie nie 

podpisał wiceprezes Waldemar Cieślak. Nie podpisał, ponieważ pomimo wielu próśb i chęci 

pomocy nie założył Profilu Zaufanego, który jest niezbędny do podpisania sprawozdania 

finansowego. 

Wiceprezes Waldemar Cieślak nie wytłumaczył dlaczego nie podpisał sprawozdania 

finansowego. 

 



Plany i projekty Zarządu 

Prezes zabrał głos. Poinformował, że każdemu z członków Zarządu przekazuje zadanie 

i wykonanie zadania jest wymagane. Ma powstać plan pracy Zarządu – planowo do końca 

września 2019 roku. 

Prezes poinformował o ponownej organizacji Mistrzostw Europy w Szachach Szybkich 

i Błyskawicznych w Katowicach. 

Planowane jest odnowienie sztandaru oraz powołanie Pocztu Sztandarowego. 

 

Prezes zapytał czy ktoś ma jakieś pytania, propozycje na pracę Zarządu w przyszłości. 

Ponownie zostało stwierdzone, że Zarząd Śląskiego Związku Szachowego wykonuje rzetelnie 

swoje obowiązki. 

 

Wolne głosy i wnioski 

Głos zabrał Mirosław Gnieciak, który poruszył temat sprawy Macieja Janiszewskiego 

oraz Bogdana Obrochty. Zarzucił Komisji Wyróżnień i Dyscypliny (dalej WiD) uchybienia 

formalne w przedstawionych sprawach. Prezes Śląskiego Związku poinformował, że sprawa 

Bogdana Obrochty została zakończona. Przypomniał również, że w sprawie Macieja 

Janiszewskiego, Komisja Wyróżnień i Dyscypliny Polskiego Związku Szachowego 

podtrzymała decyzję Zarządu Śląskiego Związku Szachowego o ukaraniu 10-letnią 

dyskwalifikacją. 

Głos zabrał Dawid Boruta (członek Komisji WiD), który w odpowiedzi na zarzut 

Mirosława Gnieciaka poinformował, że Komisja działała prawidłowo. 

Odpowiedzi do zarzutu udzielił również Michał Paździora – Przewodniczący Komisji 

WiD, który zauważył, że Polski Związek nie dopatrzył się błędów z naszej strony i odrzucił 

odwołanie Macieja Janiszewskiego. Wszelkie zarzuty o nieprawidłowości powinny być 

kierowane do drugiej instancji. 

Mirosław Gnieciak poinformował zebranych, że Maciej Janiszewski złożył odwołanie od 

decyzji Komisji Wyróżnień i Dyscypliny Polskiego Związku Szachowego do Walnego 

Zebrania Delegatów Polskiego Związku Szachowego. 

 

Podjęcie uchwał i wniosków 

• sprawozdania merytorycznego Zarządu – uchwała nr 1 została przyjęta jednogłośnie, tj. 

12 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się. 

 



• sprawozdania finansowego Zarządu, uchwała nr 2 została przyjęta jednogłośnie, tj. 12 

głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się. 

• sprawozdania Komisji Rewizyjnej, uchwała nr 3 została przyjęta jednogłośnie, tj. 12 

głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się. 

• wyboru członków Komisji Rewizyjnej, 

Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie (uchwała nr 4): 

Janusz Sroka (11 głosów za, 0 przeciw oraz 1 głos wstrzymujący się) 

Paweł Więcek (11 głosów za, 0 przeciw oraz 1 głos wstrzymujący się) 

Łukasz Foltyn (12 głosów za, 0 przeciw oraz 0 głosów wstrzymujący się) 

• absolutorium Zarządowi – zostało udzielone absolutorium Zarządowi. Uchwała nr 5 

została przyjęta jednogłośnie, tj. 12 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów 

wstrzymujących się. 

• wniosek Bogdana Obrochty o odwołanie pana Mirosława Gnieciaka z funkcji i godności 

członka honorowego Śląskiego Związku Szachowego. 

 

Łukasz Turlej poprosił o uzasadnienie wniosku. 

Bogdan Obrochta wyjaśnił, że pan Mirosław Gnieciak działa na szkodę Śląskiego Związku 

Szachowego. On sam jest ciągle atakowany przez pana Gnieciaka, a także wszelkie działania 

Zarządu Śląskiego Związku Szachowego. 

 

Przewodniczący WZD poprosił o wyłączenie z głosowania Bogdana Obrochty – odpowiedź 

Bogdana Obrochty była odmowna. Przewodniczący zaproponował również, aby głosowanie 

odbyło się w sposób tajny. Propozycja ta została przyjęta. 

 

W celu przygotowania kart do głosowania została zarządzona 10 minutowa przerwa. 

 

Po przerwie nastąpiło głosowanie. Uchwała nr 6 – została przyjęta zwykłą większością głosów: 

4 głosy za, 1 głos przeciw oraz 7 głosów wstrzymujących się. 

 

Po ogłoszeniu wyników, pan Mirosław Gnieciak wyraził swoje niezadowolenie oraz opuścił 

zebranie. 

 

 



Zakończenie Zebrania 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął Sprawozdawczo – 

Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Śląskiego Związku Szachowego o godzinie 20:15. 

 

 

Protokół sporządził: Michał Paździora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 

2. Regulamin obrad. 

3. Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej – Wyborczej. 

4. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków wraz z przyjętymi uchwałami. 

 


