Protokół z XXXVI Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów
Polskiego Związku Szachowego

Konferencja odbyła się w dniach 18-19 września 2021 roku w hotelu Optima w Krakowie. Lista
obecności, wraz z wykazem klas sędziowskich i reprezentowanych województw jest dołączona do
niniejszego protokołu.
1. Konferencja została otwarta przez prezes MZSzach Kamilę Kałużną, która zaproponowała
Mariusza Stanaszka na przewodniczącego konferencji. Propozycja została przyjęta
jednomyślnie, po czym M. Stanaszek przejął prowadzenie obrad.
2. Przewodniczący zaproponował Leszka Ludwikowskiego oraz Bartosza Ślęczkę na sekretarzy
konferencji. Propozycję przyjęto jednomyślnie.
3. W dalszej kolejności przewodniczący wyjaśnił sytuację związaną z niepublikowaniem na
stornie PZSzach informacji o zwołaniu konferencji. Następnie przedstawił porządek obrad,
który został przyjęty jednomyślnie.
4. Przewodniczący zaproponował, by połączyć komisję mandatową, skrutacyjną oraz uchwał
i wniosków w jedną.
W związku ze zgłoszonymi wątpliwościami ustalono, że komisje skrutacyjna i mandatowa
mogą być połączone, a uchwał i wniosków będzie pracować osobno.
Do komisji mandatowo – skrutacyjnej zaproponowano Jana Kusinę, Wiesława Kasperka i
Marię Michalską, którzy wyrazili zgodę.
Konferencja jednogłośnie wybrała Komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie:
- Maria Michalska,
- Wiesław Kasperek,
- Jan Kusina.
Komisja rozpoczęła pracę i sprawdziła listę obecności.
5. Do komisji uchwał i wniosków zaproponowano Mariusza Różyckiego, Wojciecha Różyckiego i
Macieja Kołoczka.
Konferencja jednogłośnie wybrała Komisję uchwał i wniosków w składzie:
- Mariusz Różycki ,
- Wojciech Różycki,
- Maciej Kołoczek.
6. Przewodniczący Kolegium Sędziów, Andrzej Irlik, przedstawił sprawozdanie z działalności
Kolegium w czasie ostatnich 5 lat. Sprawozdanie stanowi załącznik to protokołu.
7. Przewodniczący zebrania otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. Nie zgłoszono tematów do
dyskusji związanych ze sprawozdaniem.
8. W dalszym punkcie przewodniczący Komisji mandatowo – skrutacyjnej J. Kusina przedstawił
sprawozdanie, zaznaczając, że na dany moment obecnych jest 45 sędziów uprawnionych do
głosowania, a w razie pojawienia się spóźnionych uczestników Konferencji, zostanie to

odnotowane w protokole Konferencji. Ostateczny protokół Komisji zostanie sporządzony
przed pierwszym głosowaniem. Sprawozdania są dołączone do niniejszego protokołu.
9. Przed rozpoczęciem procedury wyboru przewodniczącego kolegium sędziów, przewodniczący
zebrania poprosił o zabranie głosu Andrzeja Filipowicza, który wyjaśnił sytuację pomiędzy
kolegium a zarządem PZSzach:
➢ W dniu 16 IX 2021 p. Filipowicz spotkał się z Ministrem – członkiem Rady Ministrów
Łukaszem Schreiberem i prezesem PZSzach Radosławem Jedynakiem, w siedzibie Rady
Ministrów.
➢ A. Filipowicz przedstawił ministrowi sytuację panującą w PZSzach od czasu ostatnich
wyborów w 2018 roku oraz okoliczności wygaśnięcia kadencji Komisji Rewizyjnej. Wspomniał
również o uchyleniu decyzji dyscyplinarnej Kolegium w sprawie członków kolegium A.
Sokólskiego i M. Cybulskiego przez zależną od Zarządu PZSzach Komisję Wyróżnień i
Dyscypliny.
➢ Następnie A. Filipowicz przekazał opinię ministra Schreibera, że uchwała PZSzach z maja 2021
dot. niekorzystania z rozwiązań związanych z sytuacją pandemiczną obowiązuje Kolegium
Sędziów PZSzach i środowisko sędziowskie.
➢ A. Filipowicz podkreślił, że ogólnopolska konferencja sędziów jest jedynie władna w sprawie
uchwalaniu regulaminu Kolegium Sędziów, chociaż regulamin i tak zatwierdza Walne
Zgromadzenie PZSzach.
➢ A. Filipowicz zwrócił uwagę, że wiceprezes Artur Jakubiec zmienił regulaminy zawodów
mistrzowskich w ten sposób by ograniczyć wpływ Kolegium Sędziów na obsadę sędziowską w
tych rozgrywkach. Dodał, że trzej członkowie zarządu PZSzach arbitralnie wyznaczają
zaprzyjaźnionych sędziów do sędziowania najważniejszych imprez PZSzach.
➢ Podsumował, że zarząd PZSzach wykorzystał sytuację covidową do wprowadzenia
dyktatorskich rządów w PZSzach.
➢ Na koniec przedstawił kompromis zaproponowany przez Prezesa PZSzach w obecności
ministra Schreibera. Warunkiem akceptacji działań sędziów i odstąpienie od przyjęcia
nowego Regulaminu Działania Autonomicznych Gremiów Sędziowskich PZSzach będzie
wybranie A. Sokólskiego i M. Cybulskiego do Kolegium Sędziów.
Następnie głos zabrał przewodniczący zebrania. Wyraził opinię, że kadencja Kolegium minęła w
listopadzie 2020, ale z powodów przepisów covidowych kadencja uległa przedłużeniu, tak jak
kadencje zarządów związków sportowych do końca września 2021. Uchwałę zarządu PZSzach dot.
ważności decyzji ogólnopolskiej konferencji sędziów określił jako bezpodstawną i opartą na
błędnych przesłankach.
A. Filipowicz odparł, że zarówno prezes PZSzach jak i minister mają inne zdanie na ten temat.
Przewodniczący wskazał, że jest to jedynie ich opinia i poddał w wątpliwość przesłanki kierujące
do tych wniosków, ale też wyjaśnił, że przedstawione przez siebie stanowisko jest wyłącznie jego
interpretacją prawa
Głos zabrał A. Szewczak i zapytał czy A. Sokólski i M. Cybulski przedstawili na piśmie wolę i zgodę
na kandydowanie do kolegium sędziów PZSzach. Następnie zadał pytanie, czy propozycja prezesa
PZSzach nie jest przypadkiem propozycją korupcyjną. Wyraził opinię, że nowy regulamin
dyscyplinarny jest bardzo niepokojący, bo daje dużo uprawnień członkom zarządu PZSzach.
Dodał, że uchwała zarządu PZSzach o rezygnacji z udogodnień covidowych nie mogła mieć
klauzuli natychmiastowej wykonalności.

M. Prus zaproponował, by pp. A. Sokólskiego i M. Cybulskiego, mimo ich nieobecności na
Konferencji, można było później dokooptować do kolegium.
O. Rosłon wskazał, że kooptacja byłaby możliwa jedynie w przypadku zwolnienia się miejsca
w Kolegium.
A. Matusiak zaproponował, by konferencja zmieniła regulamin kolegium sędziów w ten sposób,
by zwiększyć kolegium o dwie osoby wraz z możliwą kooptacją, by dać sygnał zarządowi PZSzach
dot. woli kompromisu.
K. Kałużna zasugerowała, by kompromisowo załagodzić spór Zarząd PZSzach – środowisko
sędziowskie w ten sposób, że po wypełnieniu przez Zarząd PZSzach deklaracji zaniechania zmiany
obowiązującego Regulaminu Kolegium Sędziów z 2006 roku, dwóch z nowowybranych Członków
Kolegium
złożyłoby rezygnację, a Przewodniczący Kolegium na opróżnione funkcje
dokooptowałby A. Sokólskiego i M. Cybulskiego.
Przewodniczący konferencji oznajmił, że nie dopuści do głosowania nad kandydaturami osób
nieobecnych, które nie przedstawiły pisemnej zgody na kandydowanie. Dodał, że niezależnie od
tego która propozycja sposobu przyjęcia kompromisu zostanie wskazana, to powinna być ona
poparta decyzją Konferencji.
K. Parol poprosił o wyjaśnienie wątpliwości dot. możliwości kooptacji członków kolegium.
T. Stefaniak wyraził opinię, że konferencja może uchwałą zobowiązać nowo wybranego
przewodniczącego kolegium do kooptacji dwóch członków po zakończeniu procedury wyborczej.
W międzyczasie doszli kolejni, spóźnieni sędziowie i w danym momencie na Sali było 48
uprawnionych.
W dalszym ciągu dyskusji: A. Matusiak powtórzył swój wniosek o zmianę regulaminu,
przewodniczący wskazał, że najbliższe nadzwyczajne walne zebranie delegatów w PZSzach może
rozpatrywać jedynie sprawy, które są w agendzie zebrania. A. Szewczak wskazał by w protokole
konferencji podkreślić, iż z przyczyn formalnych nie można było przeprowadzić glosowania
kandydatur A. Sokólskiego i M. Cybulskiego.
Ogłoszono przerwę do godziny 15. W międzyczasie doszli kolejni sędziowie uprawnieni do
głosowania podczas konferencji.
10.Po zakończeniu przerwy, przewodniczący poprosił o przedstawianie kandydatur na
stanowisko przewodniczącego Kolegium Sędziów PZSzach. Jedynym zgłoszonym
kandydatem został Krzysztof Parol, inni zaproponowani kandydaci nie wyrazili zgody na
kandydowanie. W czasie przygotowywania kart do głosowania, K. Parol przedstawił swój
biogram i swoje plany dot. planowanych prac Kolegium.
11.Komisja mandatowo – skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. Rozdano 51 kart, do urny
wrzucono tyleż samo. Po przeliczeniu głosów, komisja przedstawiła sprawozdanie,
dołączone do niniejszego protokołu. Za kandydaturą K. Parola oddano 50 głosów, jeden był
wstrzymujący
się.
Nowowybrany
przewodniczący
podziękował
wszystkim.
Głos zabrał ustępujący przewodniczący A. Irlik, pogratulował nowowybranemu i przekazał
mu pieczątki Kolegium.

12.K. Parol zadeklarował chęć współpracy z każdym i nie zgłosił swoich kandydatów na członków
Kolegium. Ustalił, że do Kolegium wybranych będzie 7 członków.
Przewodniczący otworzył listę kandydatur.
Zgłoszono: A. Brustman, A. Filipowicza, M. Stanaszka, O. Rosłona, M. Paździorę, R. Siwika, A.
Szewczaka i M. Prusa.
Przewodniczący poprosił Komisję mandatowo-skrutacyjną o przygotowywania kart
wyborczych i otworzył dyskusję.
Komisja mandatowo-skrutacyjna sporządziła kart wyborcze, Przewodniczący konferencji
przedstawił sposób głosowania. Komisja rozdała 51 kart do głosowania i tyle też wrzucono do
urny. Następnie ogłoszono przerwę do 16:30 na czas liczenia głosów.
13.Po przerwie komisja mandatowo – skrutacyjna ogłosiła wyniki:
• A. Brustman – 48
• A. Filipowicz – 49
• M. Stanaszek – 47
• O. Rosłon – 44
• M. Paździora – 42
• R. Siwik – 46
• A. Szewczak – 21
• M. Prus – 25
W związku z nieuzyskaniem przez pp. A. Szewczaka i M. Prusa wymaganej liczy głosów (ponad
50%), Przewodniczący zarządził głosowanie dodatkowe. W czasie przygotowywania kart
kontynuowano dyskusję. Podjęto tematy regulaminów turniejów, formularzy rejestracji w CR,
walkowerów w turniejach kołowych, II ligi i problem formalnych wymogów dla obrońcy w
sprawach dyscyplinarnych.
Następnie komisja mandatowo – skrutacyjna przeprowadziła glosowanie dodatkowe.
Rozdano 51 kart i tyle też wrzucono do urny. Po krótkiej przerwie komisja ogłosiła wyniki: na
3 kartach nikogo nie skreślono, na 8 skreślono dwa nazwiska. A. Szewczak otrzymał 18 głosów
a M. Prus 22, czyli żaden z dwóch kandydatów nie uzyskał wymaganej liczny głosów i
Przewodniczący zarządził kolejne dodatkowe głosowanie. W czasie przygotowywania kart
wyborczych prowadzono dyskusję nad przedstawionym na stronie PZSzach projektem
nowego regulaminu gremiów sędziowskich.
Przeprowadzono ponowne glosowanie. Rozdano 50 kart i tyle też wrzucono do urny. Głosów
nieważnych oddano 6, M. Prus otrzymał 28 głosów, a A. Szewczak 15. Na tym zakończono
procedurę wyborczą. Przewodniczący ogłosił skład wybranego Kolegium Sędziów PZSzach:
•
•
•
•
•
•
•
•

K. Parol (przewodniczący)
A. Brustman
R. Siwik
A. Filipowicz
M. Stanaszek
O. Rosłon
M. Paździora
M. Prus

14.Przewodniczący zamknął obrady w dniu 18 IX i ogłosił przerwę do godz. 9:00 dnia następnego
15.W drugim dniu obrad, 19 września 2021 r., o godz. 9.15 Przewodniczący wznowił obrady,
wskazując że glosowanie nad złożonymi do komisji uchwał i wniosków propozycjami uchwał
i wniosków odbędzie się po zakończeniu dyskusji.
W dyskusji poruszono sprawy: kursu na klasy centralne, wniosku do Zarządy PZSzach aby w
trakcie Walnego Zgromadzenia prowadzącym obrady i obsługę techniczna transmisji nie był
członek Zarządu, wniosku do Zarządu PZSzach o opublikowanie na stronie związku opinii
wojewódzkich kolegiów sędziów w sprawie projektu nowego regulaminu gremiów
sędziowskich obok innych materiałów na WZD, wniosku do WZD o wstrzymanie
procedowania zmiany regulaminu gremiów sędziowskich bez konsultacji z Ogólnopolską
Konferencją Sędziów, przywrócenie zasady opiniowania przez Kolegium Sędziów na turnieje
mistrzowskie również sędziów klasy IA, wniosku do Zarządu PZSzach o umożliwienie
publikowania materiałów na stronie PZSzach nowowybranemu Kolegium Sędziów i
przekazanie Przewodniczącemu Kolegium Sędziów uprawnień administratora fb PZSzach,
wniosku do Zarządu PZSzach o kontynuowanie rozwoju programu chessarbiter, względnie
jego konwersję do innego języka, z zachowaniem istniejących funkcji i jego dalsze rozwijanie,
całościowego opracowania nowego regulaminu funkcjonowania Kolegium Sędziów, zmiany
obowiązującego Regulaminu Kolegium Sędziów w zakresie umożliwiającym dokooptowania
pp. A. Sokólskiego i M. Cybulskiego do Kolegium, wniosku do Zarządu PZszach o zmianę lub
uzupełnienie formatu CR w sposób umożliwiający pobierania danych do programu
SwissManager.
16.Po wyczerpaniu tematów i sformułowaniu przez Komisję treści uchwał i wniosków poddano
pod głosowanie propozycje w kolejności ich poruszenia w dyskusji:
1. Wniosek do Konferencji o zaniechaniu głosowania nad ustaleniem z góry przez
Konferencję terminu kursów na klasy centralne – jednogłośnie 37 za;
2. Wniosek do Kolegium o ogłaszanie terminów kursów na sędziowskie klasy centralne z
możliwie dużym wyprzedzeniem - jednogłośnie 37 za;
3. Wniosek do WZD PZSzach o powierzenie na najbliższym zgromadzeniu funkcji
prowadzącego obrady oraz głosowania osobom nie będącym członkami zarządu PZSzach
- 36 za, 2 wstrzymujące się;
4. Wniosek do Zarządu PZSzach o publikację opinii Wojewódzkich Związków Szachowych
i/lub Wojewódzkich Kolegiów w sprawie zmian regulaminów dotyczących gremiów
sędziowskiego na stronie PZSzach razem z innymi materiałami WZD - jednogłośnie 38 za;
5. Wniosek do WZD o wstrzymanie się od procedowania regulaminu gremiów sędziowskich
bez konsultacji z Ogólnopolską Konferencją Sędziowską - jednogłośnie 38 za;
6. Uchwała o treści: „Ogólnopolska konferencja sędziów szachowych z głęboką dezaprobatą
przyjmuje podejmowane z naruszeniem przepisów związkowych przez zarząd PZSzach i
Pana Pawła Bekanowskiego działania w celu zmiany regulaminu kolegium sędziowskiego
oraz marginalizowanie sędziów i środowiska sędziowskiego w życiu szachowym.” jednogłośnie 38 za;
7. Wniosek do Zarządu PZSzach o przywrócenie w regulaminach turniejowych rangi
mistrzowskiej uprawnień Kolegium Sędziów możliwości opiniowania wyboru sędziów
również klasy IA - jednogłośnie 38 za;

8. Wniosek do Zarządu PZSZach o nadanie Przewodniczącemu Kolegium praw
administratora na fb PZSzach i udostępnienie loginów w celu możliwości publikowania
materiałów na podstronie Kolegium na stronie PZSzach - 38 za;
9. Wniosek do Zarządu PZSzach o podjęcie działań naprawczych programu chessarbiter lub
napisanie nowej aplikacji na jego wzór chessarbiterpro i dalsze monitorowanie jego/jej
działalności – 38 za, 1 wstrzymujący;
10. Uchwała o treści: „Ogólnopolska Konferencja Sędziów zobowiązuje Kolegium do
aktualizacji Regulaminu działania Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego, z
uwzględnieniem następujących postulatów:
- Kolegium, oprócz Przewodniczącego, może składać z czterech do dziewięciu członków;
- Przewodniczący ma prawo uzupełniania składu kolegium oraz dokooptowania w czasie
trwania kadencji do dwóch dodatkowych członków;
- Kadencja Kolegium powinna trwać 4 lata. Kadencja Kolegium jest niezależna od kadencji
władz Polskiego Związku Szachowego;
- ustalenie funkcji Zastępcy Przewodniczącego;
Regulamin powinien być skonsultowany ze środowiskiem sędziowskim i przedstawiony
pod obrady najbliższej Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów. Wskazane jest, aby została
ona zorganizowana przed kolejnym Walnym Zgromadzeniem Delegatów PZSzach”. jednogłośnie 39 za
11. Uchwała w przedmiocie zmiany Regulaminu Kolegium Sędziów z 2006 r. o treści :
1. Ogólnopolska Konferencja Sędziów zmienia regulamin Kolegium Sędziów PZSzach w
ten sposób że paragraf 2.2 otrzymuje brzmienie:
„2.2 W skład Kolegium wchodzi przewodniczący oraz czterech do dziewięciu członków”.
2. W przypadku przyjęcia zmiany w ww. Regulaminie przez NWZD wdniu 25.09.2021 r. ,
Przewodniczący Kolegium ma prawo do dokooptowania dwóch członków - 32 za, 1
wstrzymujący się, 5 przeciw;
12. Wniosek do PZSzach o publikację listy zawodników w CR w formacie umożliwiającym
pobieranie danych przez program sędziowski SwissManager – 37 za, 1 przeciw.

17. Po wyczerpaniu programu merytorycznego Konferencji Przewodniczący otworzył część
szkoleniową i oddał glos prelegentce Agnieszce Brustman, która przedstawiła przepisy
Abiter’s’ Manual regulujące turnieje on-line oraz podzieliła się swoim doświadczeniami z
sędziowania takich turniejów.
Następnie głos zabrał Andrzej Filipowicz omawiając przypadki z praktyki sędziowskiej i
dylematy sędziego szachowego przy rozstrzyganiu sporów.
18. Prezes Zarządu MZSzach Kamila Kałużna w imieniu obecnych i całego środowiska
szachowego wręczyła Andrzejowi Irlikowi list gratulacyjny z podziękowaniem za pełnienie w
ostatnich pięciu latach trudnej funkcji Przewodniczącego Kolegium Sędziów.
A. Irlik podziękował i życzył nowemu Kolegium dobrej pracy i uznania w środowisku.
19. Przewodniczący Konferencji poprosił Przewodniczącego Kolegium Krzysztofa Parola o
podsumowanie Konferencji.
Przewodniczący Kolegium jeszcze raz podziękował za wybór i zadeklarował że wraz z nowym
Kolegium podejmie wszelkie starania aby wygasić konflikt z Zarządem PZSzach oraz wspierać
środowisko sędziowskie w podnoszeniu kwalifikacji i umacniania jego autorytetu w

środowisku szachowym, a także zmienić przepisy regulujące działalność sędziów szachowych i
dostosować je do aktualnej sytuacji .
20. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący, życząc uczestnikom bezpiecznego
powrotu do domu, zamknął Konferencję.

.
(-) Mariusz Stanaszek
Przewodniczący Konferencji

(-) Leszek Ludwikowski
(-) Bartosz Ślęczka
Sekretarz Konferencji

Uchwała

XXX Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów
Polskiego Związku Szachowego
Kraków, 19 września 2021 r.

W sprawie : oceny przygotowywanych zmian w regulaminie Kolegium Sędziów

„Ogólnopolska konferencja sędziów szachowych z głęboką dezaprobatą przyjmuje
podejmowane z naruszeniem przepisów związkowych przez zarząd PZSzach i Pana Pawła
Bekanowskiego działania w celu zmiany regulaminu kolegium sędziowskiego oraz marginalizowanie
sędziów i środowiska sędziowskiego w życiu szachowym.”

(-) Mariusz Stanaszek
Przewodniczący Konferencji

(-) Leszek Ludwikowski
(-) Bartosz Ślęczka
Sekretarz Konferencji

Uchwała
XXX Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów
Polskiego Związku Szachowego
Kraków, 19 września 2021 r.

W sprawie : opracowania przez Kolegium Sędziów zmian w regulaminie Kolegium Sędziów

Ogólnopolska Konferencja Sędziów zobowiązuje Kolegium do aktualizacji Regulaminu
działania Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego, z uwzględnieniem następujących
postulatów:
- Kolegium, oprócz Przewodniczącego, może składać z czterech do dziewięciu członków;
- Przewodniczący ma prawo uzupełniania składu kolegium oraz dokooptowania w czasie trwania
kadencji do dwóch dodatkowych członków;
- Kadencja Kolegium powinna trwać 4 lata. Kadencja Kolegium jest niezależna od kadencji władz
Polskiego Związku Szachowego;
- ustalenie funkcji Zastępcy Przewodniczącego;
Regulamin powinien być skonsultowany ze środowiskiem sędziowskim i przedstawiony pod obrady
najbliższej Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów. Wskazane jest, aby została ona zorganizowana przed
kolejnym Walnym Zgromadzeniem Delegatów PZSzach.

(-) Mariusz Stanaszek
Przewodniczący Konferencji

(-) Leszek Ludwikowski
(-) Bartosz Ślęczka
Sekretarz Konferencji

Uchwała
XXX Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów
Polskiego Związku Szachowego
Kraków, 19 września 2021 r.

W sprawie : zmiany w regulaminie Kolegium Sędziów

1. Ogólnopolska Konferencja Sędziów zmienia regulamin Kolegium Sędziów PZSzach z 2006 roku w
ten sposób że:
paragraf 2.2 otrzymuje brzmienie:
„2.2 W skład Kolegium wchodzi przewodniczący oraz czterech do dziewięciu członków”.
2. W przypadku przyjęcia zmiany w ww. Regulaminie przez NWZD w dniu 25.09.2021 r.,
Przewodniczący Kolegium ma prawo do dokooptowania dwóch członków

(-) Mariusz Stanaszek
Przewodniczący Konferencji

(-) Leszek Ludwikowski
(-) Bartosz Ślęczka
Sekretarz Konferencji

