
Protokół 

z Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów 

Śląskiego Związku Szachowego 

Ustroń, 07.08.2020 r. 

 

 

O godzinie 18:00 Prezes Śląskiego Związku Szachowego stwierdził brak wymaganego 

kworum. W drugim terminie o godzinie 18:30 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. 17 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów 

wstrzymujących się. 

Następnie Prezes przedstawił porządek obrad, który został przyjęty bez uwag, tj. 17 

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

 

Przewodniczącym Zebrania został wybrany jednogłośnie, tj. 17 głosów za, 0 głosów 

przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się: Andrzej Matusiak. Protokolantem został wybrany, 

również jednogłośnie, tj. 17 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się:: 

Michał Paździora. 

 

Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej – Wyborczej:  

Do komisji zostały zgłoszone 3 kandydatury: 

Paweł Więcek, Kamil Kubica, Dawid Boruta. wszystkie kandydatury zostały przyjęte, 16 

głosów za, 0 głosów przeciw oraz 1 głosów wstrzymujących się. 

 

Wybór Komisji Uchwał i wniosków: 

Do komisji zostały zgłoszone 3 kandydatury: 

Krzysztof Orzechowski, Bogdan Obrochta, Łukasz Foltyn, wszystkie kandydatury zostały 

przyjęte tj. 16 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 1 głosów wstrzymujących się. 

 

  



Wybór delegatów WZD Polskiego Związku Szachowego (PZSzach) 

Na kandydatów na WZD PZSzach zostało zgłoszonych 10 osób (po myślniku podane ile 

otrzymali głosów): 

• Łukasz Turlej – 16 

• Krzysztof Orzechowski – 14 

• Bogdan Obrochta - 13 

• Michał Paździora – 13 

• Andrzej Matusiak – 12 

• Martin Surman – 10 

• Łukasz Foltyn – 9 

• Janusz Sroka – 7 

• Edyta Kucharska – 4 

• Waldemar Cieślak – 4 

 

Śląski Związek Szachowy posiada 6 mandatów na WZD Polskiego Związku Szachowego 

(PZSzach). Na delegatów Śląskiego Związku Szachowego na WZD PZSzach zostali wybrani: 

Łukasz Turlej, Krzysztof Orzechowski, Bogdan Obrochta, Michał Paździora, Andrzej Matusiak 

oraz Martin Surman. Pozostałe kandydatury stanowią rezerwowych delegatów. 

 

Przewodniczący Zebrania Andrzej Matusiak przedstawił następny punkt zebrania: 

Odwołanie członka Zarządu Śląskiego Związku Szachowego. Na podstawie Statutu Śląskiego 

Związku Szachowego, zgodnie z § 26 ustępu 12. Zarząd zawiesił w prawach członka oraz 

wiceprezesa ds. organizacyjnych pana Waldemara Cieślaka oraz skierował do WZD Śląskiego 

Związku Szachowego wniosek o odwołanie z funkcji członka zarządu. 

Prezes Zarządu przedstawił, że pan Waldemar Cieślak w trakcie ostatniego roku nie 

wywiązywał się z powierzonych obowiązków oraz na większości zebrań zarządu nie był 

obecny, w tym na kilku była to obecność nieusprawiedliwiona. 

Pan Waldemar Cieślak nie przedstawił argumentów na swoją obronę, podważył jedynie 

ilość zebrań i swoich nieobecności. Sekretarz Związku, przedstawił zainteresowanemu 

protokoły i listy obecności z zebrań zarządu. 

Następnie przewodniczący zebrania zarządził przygotowanie tajnego głosowania 

w sprawie odwołania wiceprezesa ds. organizacyjnych pana Waldemara Cieślaka. 

 



W chwili przygotowywania głosowania oraz późniejszego liczenia głosów, za zgodą 

zebranych, Przewodniczący zebrania przeszedł do następnych punktów WZD. 

  

Nadanie godności honorowego członka Śląskiego Związku Szachowego. 

Do otrzymania godności zostały zgłoszone trzy kandydatury: Hiernonim Halamus, Jan 

Jałowiczor oraz Tadeusz Paździora. 

Dwie pierwsze kandydatury zostały przedstawione przez wiceprezesa ds. sportowych 

pana Bogdana Obrochtę, natomiast trzecia kandydatura została przybliżona przez członka 

Komisji Wyróżnień i Dyscypliny oraz członka Zarządu Śląskiego Związku Szachowego pana 

Dawida Borutę. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie, tj. 19 głosów za, 0 

głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się. 

Tym samym WZD podjęło uchwały o nadaniu godności członka honorowego Śląskiego 

Związku Szachowego dla: 

• pana Hieronima Halamusa, 

• pana Jana Jałowiczora, 

• pana Tadeusza Paździory. 

 

Kolejnym punktem WZD były przedstawione zmiany w statucie Śląskiego Związku 

Szachowego. 

Sekretarz Zarządu pan Michał Paździora przedstawił zaproponowane zmiany w statucie 

(załącznik nr 3). Wszystkie zaproponowane zmiany zostały przyjęte przez WZD jednogłośnie, 

tj. 19 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się. Tym samym zostały 

przyjęte uchwały o przyjętych zmianach w statucie organizacji. 

 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za 2019 rok 

Prezes Śląskiego Związku Szachowego przedstawił sprawozdanie finansowe za 2019 rok, 

które zostało przygotowane przez Skarbnika. Następnie Prezes przeszedł do przedstawienia 

sprawozdania Zarządu w części merytorycznej za okres 2019. 

Po przedstawieniu sprawozdania, część sportową dzieci i młodzieży omówił wiceprezes 

ds. młodzieżowych pan Jarosław Kocela. 

 

  



Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji Rewizyjnej pan Łukasz Foltyn – przedstawił wnioski ze sprawozdania 

komisji, a tym samym przekazał informację, że Komisja Rewizyjna nie ma uwag do prac 

Zarządu. 

 

Po przedstawieniu sprawozdań, Komisja Skrutacyjna przekazała wyniki głosowania, nad 

odwołaniem z funkcji wiceprezesa ds. organizacyjnych oraz członka zarządu Śląskiego 

Związku Szachowego pana Waldemara Cieślaka. 

Wniosek został oddalony przez WZD, głosowanie wyglądało następująco:11 głosów za, 

4 głosów przeciw oraz 4 głosów wstrzymujących się. Zgodnie z § 23 ustępu 8 statutu, do 

odwołanie członka zarządu przez WZD niezbędne jest uzyskanie 2/3 głosów wszystkich 

delegatów, posiadających mandat na danym WZD. Do odwołania niezbędna była ilość 13 

głosów za. 

 

Dyskusja nad sprawozdaniem 

Głos zabrał pan Adam Moczała – przedstawił, że zawodnicy z Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Baszta” Wodzisław Śląski grali w Mistrzostwach Europy w Tallinie oraz że taka 

informacja powinna być zamieszona przez Śląski Związek Szachowy w sprawozdaniu w części 

sportowej i na stronie internetowej. W odpowiedzi wiceprezes Śląskiego Związku Szachowego 

ds. młodzieżowych pan Jarosław Kocela, przedstawił, że nie posiadał takiej informacji oraz że 

prosi na przyszłość o przekazywanie bezpośrednio do siebie wszystkich informacji odnośnie 

startu juniorów z województwa śląskiego, wówczas takie informacje będą przekazywane. 

 

Plany i projekty Zarządu 

Prezes zabrał głos. Poinformował o turniejach: 

• Festiwal szachowych: „Szachy łączą pokolenia” w Ustroniu, 14-23.08.2020 r. 

• Turniej przyjaźni Polsko-Węgierskiej, 12-13.09.2020 r. 

• Mistrzostwa Europy 4-6.12.2020 r. 

 

Do wszystkich imprez Śląski Związek Szachowy przygotowuje się z wielką starannością, 

z uwagą przypatrując się sytuacji pandemicznej w kraju i na świecie. 

 

  



Wolne głosy i wnioski 

Głos zabrał Jarosław Kocela – sprawozdanie sportowe, który raz jeszcze przedstawił 

najważniejsze punkty sprawozdania. Tym samym odniósł się podobnie do informacji o stracie 

juniorów na Mistrzostwach Europy w Tallinie. 

Pan Paweł Króliczek oraz pani Edyta Kucharska poruszyli temat otrzymywania 

dofinansowania do startu w zawodach Mistrzowskich oraz zgrupowaniach. W odpowiedzi 

wiceprezes ds. młodzieżowych oraz Prezes przedstawili politykę Zarządu odnośnie 

dofinansowań. Obydwie strony przedstawiły swoje argumenty, mając nadzieję na przyszłą 

współpracę. 

 

Głosownie na przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 rok. 

Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie, tj. 19 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów 

wstrzymujących się. 

 

 

Podjęcie uchwał i wniosków 

• wybór delegatów Śląskiego Związku Szachowego na WZD Polskiego Związku 

Szachowego – uchwała nr 1; 

• nadanie godności członka honorowego Śląskiego Związku Szachowego (zostały 

przyjęte jednogłośnie, tj. 19 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów 

wstrzymujących się) dla: 

o pana Hieronima Halamusa – uchwała nr 2 

o pana Jana Jałowiczora – uchwała nr 3 

o pana Tadeusza Paździory – uchwała nr 4; 

• zmiany statutu Śląskiego Związku Szachowego (zgodnie z projektem zmian), zostały 

przyjęte jednogłośnie, tj. 19 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów 

wstrzymujących się: 

zmiana 1 – uchwała nr 5; 

zmiana 2 – uchwała nr 6; 

zmiana 3 – uchwała nr 7; 

zmiana 4 – uchwała nr 8; 

• sprawozdania finansowe i merytoryczne Zarządu – zostały przyjęte jednogłośnie, tj. 19 

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



Zakończenie Zebrania 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął Sprawozdawczo – 

Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Śląskiego Związku Szachowego o godzinie 20:30. 

 

 

Protokół sporządził: Michał Paździora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 

2. Regulamin obrad. 

3. Projekt zmian statutu. 

4. Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej – Wyborczej. 

5. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków. 

 


