
Protokół obrad 

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 

Delegatów Lubuskiego Związku Szachowego 

Gorzów Wielkopolski, 26 marca 2017 

1. Zebranie rozpoczęło się z lekkim opóźnieniem, o godzinie 12.15 w sali 
konferencyjnej nr 110 w Wojewódzkiej i Miejskie Biblioteki Publicznej w Gorzowie 
Wielkopolskim  

2. Prezes Lubuskiego Związku Szachowego Andrzej Modzelan powitał zebranych, 
po czym przystąpiono do wyboru Przewodniczącego zebrania (jedynym 
kandydatem był Andrzej Modzelan) i Sekretarza zebrania (również jedynym 
kandydatem był Aleksander Czerwoński). Przewodniczącego zebrania wybrano 
24.głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sekretarza 
wybrano 23. głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się. 

3. Kolejnym punktem porządku obrad było wybranie Komisji Mandatowo-
Skrutacyjnej. Zgłoszono z sali Mariusza Kucharskiego i Danutę Świderską. 
Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Głosowano blokowo na oboje 
kandydatów. Za powołaniem Mariusza Kucharskiego i Danuty Świderskiej do 
Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej było 24. Delegatów, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się. 

4. Członek Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Danuta Świderska odczytała listę 
obecności i potwierdziła wydanie 24 mandatów (na 35 możliwych).  

5. Kolejny punkt porządku obrad (sprawozdanie z działalności Lubuskiego Związku 
Szachowego za lata 2013-2017) poprzedzony został wręczeniem przez prezesa 
Andrzeja Modzelana srebrnej odznaki Polskiego Związku Szachowego 
Arkadiuszowi Wiśniewskiemu i brązowej odznaki Grzegorzowi 
Zabawskiemu. 

6. Prezentacji sprawozdania z działalności dokonał A.Modzelan, który poinformował, 
że przy jego opracowaniu brali udział: odpowiedzialny za pion młodzieżowy Marek 
Matlak, odpowiedzialny za pion sportowy Juri Zezulkin i przewodniczący Komisji 
Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu Tomasz Sowa. Ostateczna wersja 
sprawozdania była gotowa w piątek (24 marca) o godz.21.00.  

Delegaci zapoznali się z całością sprawozdania dzięki wyświetleniu go z 
projektora.  

7. W trakcie prezentacji sprawozdania Waldemar Szylko poruszył problem 
rzekomych zaległych opłat klubu Caissa Lubsko dotyczących składek PZSzach. 
Prezes zobowiązał Prezesa LKSz „Caissa” Lubsko i Skarbnika Lubuskiego Związku 



Szachowego do dokładnego zdefiniowania problemu i znalezienia jego 
rozwiązania. 

8. Po zakończeniu prezentacji sprawozdania Komisja Mandatowo – Skrutacyjna 
poinformowała o ukonstytuowaniu się i stwierdziła ważność zebrania. 

9. Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
Przedstawił je Przewodniczący Komisji Kazimierz Partyka. 

K. Partyka przypomniał, że Komisja działała w składzie dwuosobowym, po na 
początku kadencji z pracy w Komisji zrezygnował Dariusz Abratański. 

W Komisji spawami finansowymi zajmował się głównie Kornel Wojtkiewicz, zaś 
K.Partykę interesowały głównie kwestie organizacyjne.  

K. Partyka przedstawił szereg krytycznych uwag: 

- Zarząd LZSzach. nie odniósł się do wniosków wnoszonych przez Komisję 
Rewizyjną; 

- regulamin lig wojewódzkich dostosowano na wniosek Komisji jedynie częściowo, 
w szczególności nie wykluczono z udziału zawodników grających w Ekstralidze i I 
lidze; 

- zdaniem Komisji procedury były nieprzejrzyste i niejasne, np. brakowało 
dokumentów dotyczących przeprowadzonych lig wojewódzkich. 

Mimo tych uwag Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium ustępującemu 
Zarządowi za lata 2013-2017. 

Mariusz Kudlak zadał pytanie, dlaczego nie dokooptowano trzeciego członka 
Komisji. K.Partyka odpowiedział, że zabrakło formalnego, oficjalnego zgłoszenia 
rezygnacji D.Abratańskiego. 

Odpowiadając na krytyczne uwagi Komisji Rewizyjnej, Prezes Andrzej Modzelan 
poinformował m.in. o tym, że wdrożony został w województwie lubuskim projekt 
„Edukacja przez Szachy w Szkole”, w ramach którego przeszkolono 191. 
nauczycieli. Jest nadzieja, ze będzie to skutkowało powstaniem nowych klubów 
szachowych w województwie.  

Odbyły się konferencje (dla dyrektorów szkół) z udziałem Kuratora Oświaty, jak 
również kursy doszkalające dla nauczycieli. 1 czerwca 2016 odbyła się w Sali 
Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego impreza finałowa 
projektu, z udziałem ponad 200. dzieci. Z tej imprezy (która odbędzie się również 
w roku bieżącym) zaprezentowane zostało krótkie wideo. 



Co się tyczy wniosków zgłaszanych przez Komisję Rewizyjną w trakcie kadencji, to 
liczba propozycji Kornela Wojtkiewicza była zdaniem Prezesa przesadzona, choć na 
trafne propozycje Zarząd zareagował pozytywnie. 

Udział zawodników grających w Ekstralidze i I lidze w ligach wojewódzkich 
dostosowano do regulaminów lig centralnych, tzn. jeżeli w zawodnik w danej 
klasie rozgrywkowej rozegrał maksimum 3 partie, to ma prawo grać w innej klasie 
rozgrywkowej. 

Księgowa Lubuskiego Związku Szachowego Danuta Świderska podała, które 
wnioski Komisji Rewizyjnej zostały wdrożone: 

- założono rejestr umów z podmiotami zewnętrznymi; 

- założono rejestr umów z osobami fizycznymi 

- uzupełniono numerację umów; 

- dokumenty działań są dopasowane („podpięte”) do umów; 

- co się tyczy instrukcji opisywania dokumentów, to nie ma takiego zwyczaju i z 
tego powodu nie została takowa sformułowana; 

- deklaracje CIT i PIT znajdują się w dokumentacji i nie ma potrzeby dodatkowych 
działań gwarantujących do nich dostęp; 

- sprawozdania księgowe są formułowane w ustawowych terminach, i nie ma 
możliwości i potrzeby ponaglania w tym temacie, a Komisja Rewizyjna ma stały i 
nieograniczony dostęp do dokumentów księgowych. 

Mariusz Kudlak zapytał, czemu mimo licznych krytycznych uwag, Komisja 
Rewizyjna udzieliła Zarządowi absolutorium. W odpowiedzi K.Partyka 
poinformował, że nie było żadnych uwag dotyczących finansów, a tylko to 
mogłoby ewentualnie skutkować nieudzieleniem absolutorium. 

Kolejne pytanie M.Kudlak skierował do A. Modzelana „Dlaczego Prezes nie wpłynął 
na lepszą działalność Komisji Rewizyjnej?” i w odpowiedzi usłyszał, że Zarząd nie 
ma prawa w jakikolwiek sposób na Komisję Rewizyjną wpływać. 

Po zakończeniu prezentacji Sprawozdań Prezes Andrzej Modzelan złożył 
podziękowania członkom Lubuskiego Związku Szachowego za zaangażowanie, 
pracę i poświęcony czas. 

10.Kolejnym punktem porządku obrad była dyskusja nad oceną działalności Zarządu 
Lubuskiego Związku Szachowego przez Delegatów. 

Pierwszy zabrał głos Robert Rogala, który zwrócił uwagę, że termin turnieju 
finałowego programu „Edukacja przez Szachy w Szkole” w województwie lubuskim 
(1 czerwca) nie jest dobry dla nauczycieli. Blokuje też udział w centralnej imprezie 
tego programu 2 czerwca w Warszawie. W odpowiedzi A. Modzelan przypomniał, 
że konsultowani nauczyciele sami sugerowali termin 1 czerwca, mimo 
świadomości problemów wskazanych przez R.Rogalę. Nie zawsze też dochodziło 
do kolizji terminów, impreza centralna była przeprowadzana nie tylko 2 czerwca. 



Tym niemniej sugestia jest do rozważenia, 1 czerwca na turnieju finałowym 
zostanie wśród nauczycieli przeprowadzona ankieta. 

Następnie głos zabrał Arkadiusz Wiśniewski. Stwierdził, że boli go kilka spraw: 

- wspieranie klubów, będące statutowym obowiązkiem Związku jest słabo 
realizowane; 

- po przeprowadzeniu  w Sulechowie konferencji z Kuratorem i imprezy na ponad 
100. zawodników nie doczekał się nawet telefonu od Prezesa; 

- organizując turniej finałowy  Lubuskiej Olimpiady Młodzieży potrzebował 
dodatkowych zegarów i miał problem ze znalezieniem chętnych do ich 
przywiezienia; 

- nie przeprowadza się w województwie lubuskim kursów szkoleniowych dla 
sędziów czy instruktorów; 

- czy Lubuski Związek Szachowy nie mógłby zwolnić z opłat rankingowych 
niektórych turniejów; 

- poprosił Kolegium Sędziów o wpisywanie do Centralnego Rejestru nazwisk bez 
błędów. 

M.Kudlak poskarżył się, że nowe kluby nie wiedzą, że od Związku można 
wypożyczyć sprzęt na zawody. 

Zaskutkowało to wnioskiem o umieszczenie informacji na stronie internetowej 
Związku. 

Odpowiadając A.Wiśniewskiemu, A.Modzelan przypomniał, że na wszystkie mejle, 
telefony i zapytania reaguje bezzwłocznie. 

Następnie głos zabrał Waldemar Szylko z Lubskiego Klubu Szachowego „Caissa”, 
poruszając następujące kwestie: 

- Zarząd Lubuskiego Związku Szachowego działa w sposób hermetyczny i nie jest 
otwarty na całe województwo; 

- w niektórych turniejach (ze wskazaniem konkretnego turnieju w Zielonej Górze) 
gra ponad stu zawodników, a nagrody są ustalane w wysokości zaledwie 300, 200 
i 100 złotych; 

- jedyny kontakt Związku z klubem, to było wezwanie do zapłaty zaległych kwot, 
w dodatku Związek robił klubowi zły PR w Polskim Związku Szachowym. 

A.Wiśniewski zgłosił wniosek o przerwę, ale w ferworze dyskusji nie był on nawet 
rozpatrywany. 

M.Kudlak zwrócił uwagę, że trzeba ożywić i poprawić stronę internetową Związku. 



R.Rogala zauważył, że ligi wojewódzkie będą lepiej funkcjonować, jeżeli 
komunikaty, a szczególnie terminy meczów będą wcześniej publikowane. 

Koordynujący ligi Paweł Partyka zauważył, że wczesne publikowanie 
regulaminów ma miejsce. 

11. Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania nad udzieleniem 
absolutorium ustępującemu Zarządowi. Za udzieleniem absolutorium oddano 17 
głosów, 6 delegatów się wstrzymało i nie było głosów przeciwnych. 

12.Następnie przystąpiono do wyboru nowego Zarządu na kadencję 2017-2021.  

Najpierw zgłaszano kandydatów na prezesa LZSzach. Prezes KSz Stilon Piotr 
Wiśniowski zgłosił kandydaturę Andrzeja Modzelana, a przedstawiciel LKSz 
„Caissa” zgłosił kandydaturę Waldemara Szylko. Obaj delegaci wyrazili zgodę na 
kandydowanie.  

W głosowaniu nad formułą wyboru prezesa, 8 głosów było za głosowaniem 
tajnym, zaś 15 głosów za głosowaniem jawnym. 

Głosowanie zostało poprzedzone wypowiedzią W.Szylko, który poinformował, że 
jego zamiarem jest „punkt po punkcie” realizowanie statutowych celów Związku. 

Agnieszka Sowa z Żarskiego Klubu Szachowego zapytała, jak kandydat zamierza 
działać dla dobra Związku, skoro do tej pory nie uczestniczył w ogólnym systemie 
sportowym na terenie województwa, o rozgrywkach ogólnopolskich już nie 
wspominając. W odpowiedzi W.Szylko opisał aktywność Lubskiego Klubu 
Szachowego we współzawodnictwie sportowym. 

Drugi z kandydatów, Andrzej Modzelan w swojej wypowiedzi stwierdził że 
realizowanie celów statutowych Związku jest obowiązkiem Prezesa, ale zwrócił też 
uwagę, że obecny statut wymaga pilnej zmiany, dostosowujących go do 
zmieniającego się świata.  

R.Rogala zapytał, czy jest jakiś pomysł na przełożenie popularności programu 
„Edukacja przez Szachy w Szkole” na ilość klubów. A. Modzelan udzielił 
rozbudowanej odpowiedzi, wskazując na nadzieję związane z ww. programem, jak 
i na pewne nieuniknione ograniczenia związane z pewną inercją środowiska 
nauczycielskiego. 

W tym momencie J.Zezulkin złożył wnioski: o założenie specjalnej strony 
internetowej poświęconej programowi „Edukacja przez Szachy w 
Szkole” (rozpatrzy to nowy Zarząd) i powołanie Rady Prezesów Klubów (ten 
wniosek nie wzbudził zainteresowania). 

13.Następnie o godz.14.00 przystąpiono do głosowania nad wyborem Prezesa 
Lubuskiego Związku Szachowego. W głosowaniu jawnym Andrzej Modzelan 
otrzymał 14 głosów, Waldemar Szylko 5 głosów, 4 delegatów wstrzymało się od 
głosowania. 

Po głosowaniu ogłoszono przerwę do 14.30. 



14.Po wznowieniu obrad prezes Andrzej Modzelan, zapowiedział wskazanie osób, z 
którymi chciałby pracować w Zarządzie, poprzedził to jednak pytaniem, czy sa 
uwagi co do ilości Członków Zarządu. 

Marek Matlak zaproponował zmniejszenie ilości członków Zarządu do 7., zwracając 
uwagę, że dużo większe organizacje nie mają tyle członków Zarządu, co LZSzach. 
Przeciwnego zdania był J.Zezulkin, proponując maksymalną liczbę członków 
Zarządu zgodną ze Statutem, czyli 9. 

W głosowaniu 14 delegatów było za zarządem siedmioosobowym, 7 delegatów za 
Zarządem dziewięcioosobowym. Jeden delegat wstrzymał się. 

Następnie Andrzej Modzelan wskazał osoby (z krótkim uzasadnieniem), bez 
których ciężko byłoby mu wyobrazić sobie pracę nowego Zarządu. Byli to: Marek 
Matlak (wyraził zgodę na kandydowanie), Aleksander Czerwoński (wyraził zgodę), 
Agnieszka Sowa (wyraziła zgodę). Prezes zapytał również o gotowość do 
kandydowania Waldemara Szylko (odmówił), Mariusza Kudlaka (zgodził się), 
Grzegorza Murawskiego (zgodził się), Jurija Zezulkina (zgodził się) i Pawła Partykę 
(zgodził się). 

Agnieszka Sowa zaproponowała Roberta Rogalę, który nie wyraził zgody na 
kandydowanie, zaś Mariusz Kucharski zaproponował Arkadiusza Wiśniewskiego, 
który na kandydowanie się zgodził. 

Ostatecznie zgłoszono 8.kandydatów na 6 miejsc w Zarządzie. 

Głosowano tajnie poprzez skreślenie z listy kandydatów co najmniej dwóch 
nazwisk. 

Po przerwie przeznaczonej na policzenie głosów Komisja Mandatowo – 
Skrutacyjna stwierdziła, że do Zarządu zostali wybrani: 

Marek Matlak – 23 głosy 

Aleksander Czerwoński – 22 głosy 

Mariusz Kudlak – 22 głosy 

Grzegorz Murawski – 20 głosów 

Arkadiusz Wiśniewski – 16 głosów 

Agnieszka Sowa – 14 głosów. 

Pozostali kandydaci uzyskali: Juri Zezulkin – 13 głosów, Paweł Partyka – 2 głosy. 

15.Kolejnym punktem Porządku Obrad był wybór Komisji Rewizyjnej, do której 
zgłoszono: Waldemara Szylko (zgodził się na kandydowanie), Grzegorza 
Zabawskiego (odmówił), Jurija Zezulkina (zgodzil się), Adama Golana (odmowa), 
Piotra Wiśniowskiego (zgodził się), Roberta Rogalę (odmowa) i Bogdana Lotkę 
(odmowa). Ponieważ ostatecznie kandydowało 3. delegatów na trzy miejsca w 
Komisji Rewizyjnej, postanowiono głosować blokowo. Za powołaniem Waldemara 
Szylko, Piotra Wiśniowskiego i Jurija Zezulkina do komisji oddano 20 głosów. 
3.delegatów się wstrzymało. 



16.W związku z planowanym na czerwiec Walnym Zjazdem Polskiego Związku 
Szachowego postanowiono wybrać na niego 3.delegatów LZSZach. 

Prezes zadeklarował gotowość udziału w zjeździe PZSzach., zgłosił się również Juri 
Zezulkin. Mariusz Kudlak zgłosił kandydaturę Roberta Rogali. Cała trójka wyraziła 
zgodę na kandydowanie. Za ich powołaniem oddano 22 głosy, przy jednym 
wstrzymującym się. 

17.Na tym Prezes Andrzej Modzelan zakończył obrady, dziękują zgromadzonym za 
poświęcony czas. Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pozostały na Sali w celu 
ukonstytuowania się. 


