
PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 

 

1. Otwarcie zebrania 
Prezes Śląskiego Związku Szachowego Andrzej Matusiak poinformował zebranych, że delegatów 

obecnych na sali jest 6, co nie pozwala na przeprowadzenie zebrania w pierwszym terminie. Prezes 

poinformował, że uprawnionych delegatów jest 59, zatem kworum stanowi 30 delegatów. Walne 

Zebranie Delegatów odbędzie się w drugim terminie o godzinie 16:30. 

O godzinie 16:30 wydano: 

• 12 mandatów z czynnym prawem wyborczym 

• 4 mandaty z biernym prawem wyborczym 

W czasie zebrania dołączył jeden delegat z czynnym prawem wyborczym. Łącznie podczas zebrania 

było wydanych 13 mandatów z czynnym prawem wyborczym. 

2. Zatwierdzenie regulaminu obrad 
Pan Andrzej Matusiak przedstawił regulamin zebrania oraz porządek obrad. Pan Jacek Stebel 

zaproponował zmianę regulaminu obrad i wzbogacenie go o dodatkowy punkt dotyczący 

dofinansowania lig juniorskich. 

Walne Zebranie Delegatów głosowało za zmianą regulaminu z następującym efektem: 

• 8 głosów aby nie zmieniać regulaminu obrad 

• 2 głosy za zmianą regulaminu obrad 

• 2 głos wstrzymujący 

Wniosek został odrzucony. 

Na prośbę uczestników WZD Prezes Śląskiego Związku Pan Andrzej Matusiak odczytał Regulamin 

Obrad WZD. W trakcie odczytywania regulaminu Pan Paweł Jałowiczor zaproponował zmianę w §3 

punkt 2. „W drugim terminie- do 30 minut po czasie pierwszego terminu – bez względu na ilość 

obecnych.” aby wykreślić z punktu słowo „do”. 

Zmieniony Regulamin Obrad w §3 punkt 2 został jednogłośnie przyjęty przez WZD. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad 
Pan Andrzej Matusiak poddał pod głosowanie porządek obrad, który został przegłosowany z 

następującym wynikiem: 

• 8 głosów za 

• 2 głosy przeciw 

• 2 głos wstrzymujący 

4. Wybór przewodniczącego i protokolanta 
Wiceprezes Michał Paździora zaproponował Andrzeja Matusiaka jako prowadzącego Walnego 

Zebrania Delegatów. Innych kandydatów nie było. Andrzej Matusiak wyraził zgodę. Za kandydaturą 

Andrzeja Matusiaka głosowało 12 delegatów z następującym wynikiem: 



• 10 głosów za 

• 2 głosy przeciw 

Skarbnik Krzysztof Orzechowski zaproponował kandydaturę Pana Rafała Farona na protokolanta 

zebrania. Rafał Faron wyraził zgodę. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie 

5. Wybór komisji 
Przewodniczący Zebrania Andrzej Matusiak poinformował o konieczności powołania komisji 

roboczych Walnego Zebrania Delegatów.  

Do Komisji Mandatowej zaproponowano: Krzysztofa Orzechowskiego, Janusza Srokę oraz Bartłomieja 

Sułkowskiego, którzy wyrazili zgodę. Innych kandydatur nie było. Następnie przegłosowano 

kandydatury. 

• Krzysztof Orzechowski 12 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się.  

• Janusz Sroka 12 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się.  

• Bartłomiej Sułkowski 12 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. 

Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób:  

• Krzysztof Orzechowski - przewodniczący  

• Bartłomiej Sułkowski - sekretarz  

• Janusz Sroka - członek. 

Do komisji uchwał i wniosków zaproponowano: Michała Paździorę, Krzysztofa Kordelę oraz Dawida 

Borutę, którzy wyrazili zgodę. Innych kandydatur nie było. Następnie przegłosowano kandydatury. 

• Michał Paździora 12 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się.  

• Krzysztof Kordela 12 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się.  

• Dawid Boruta 12 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. 

Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób:  

• Dawid Boruta - przewodniczący  

• Michał Paździora - sekretarz  

• Krzysztof Kordela - członek 

Następnie Komisja Mandatowa poinformowała o 12 mandatach z czynnym prawem wyborczym oraz 

2 z biernym prawem wyborczym. 

O godzinie 16:52 do zebrania dołączył Pan Łukasz Turlej z czynnym prawem wyborczym. Od tego 

momentu na WZD było 13 głosów z prawem wyborczym oraz 4  głosy z biernym prawem wyborczym. 

6. Sprawozdania merytoryczne 
Sekretarz Śląskiego Związku Rafał Faron przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Śląskiego 

Związku. 

Wiceprezes Jarosław Kocela poinformował o sukcesach sportowych dzieci i młodzieży  

z województwa. 

Wiceprezes Dawid Boruta poinformował o sukcesach sportowych seniorów  

z województwa. 



7. Sprawozdanie finansowe 
Skarbnik Krzysztof Orzechowski poinformował o kondycji finansowej związku oraz przedstawił 

sprawozdania finansowe związku. 

8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej 
Janusz Sroka przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

9. Dyskusja nad sprawozdaniami 
Pan Jacek Stebel zabrał głos w sprawie schludniejszego prowadzenia uchwał i protokołów 

publikowanych na stronie Śląskiego Związku Szachowego. 

10. Plany i projekty Zarządu na rok 2022 i 2023 
Prezes Śląskiego Związku Szachowego opowiedział o najbliższych dwóch imprezach szachowych gdzie 

Śląski Związek jest organizatorem. Andrzej Matusiak opisał trudności, wyzwania przy organizacji 

Festiwalu Szachowego w Ustroniu oraz argumentował zasadność zapraszania ważnych osobistości, 

sponsorów na takowe wydarzenie. 

Andrzej Matusiak przybliżył druga duża imprezę organizowaną pod koniec tego roku jaką są 

Mistrzostwa Europy organizowane w Katowicach. 

Na samym końcu Pan Andrzej Matusiak poinformował o inwestycji na ulicy Panewnickiej w 

Katowicach, która to ma na celu być miejscem spotkań jak i szkoleń juniorów ze Śląska. 

11. Wolne głosy i wnioski 
Pan Jacek Stebel zabrał głos z prośba wyjaśnienia i uzasadnienia finansowania Drużynowych 

Mistrzostw Polski Juniorów II Ligi. Pan Jacek Stebel wskazał na niesprawiedliwy podział środków 

wskazując, że jego klub szachowy został przez to pokrzywdzony. 

Pan Andrzej Matusiak zabrał głos i wyjaśnił na jakiej zasadzie środki zostały rozdysponowane oraz 

jaka finalna pula została przydzielona przez Urząd Marszałkowski. Pan Andrzej Matusiak zaznaczył, że 

Związek nie dostał takiej puli finansowej o jaką składał wniosek oraz wyjaśnił, że Związek musiał 

dołożyć do puli finansowej własne środki. 

12. Podjęcie uchwał i wniosków 
Pan Paweł Jałowiczor złożył wniosek do WZD aby na kolejnych zebraniach była przedstawiana 

informacja z realizacji uchwał podjętych na poprzednim Walnym. Wyniki głosowania nad poddana 

uchwałą: 

• 8 głosów za 

• 0 przeciw 

• 5 głosy wstrzymujące 

Uchwała została przyjęta 

Pan Jacek Stebel złożył wniosek o przegłosowanie uchwały  z dofinansowaniem drużyn II ligowych na 

równych zasadach 

• 3 głosy za 

• 8 przeciw 

• 2 głos wstrzymujący 

Uchwała nie została przyjęta 



13. Zakończenie zebrania 
Przewodniczący Zebrania podziękował delegatom za przybycie na zebranie i zamknął obrady. 


