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Regulamin KSzK nr 1 

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI SZACHÓW KORESPONDENCYJNYCH 
POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 

 
 

§ 1 

Komisja Szachów Korespondencyjnych Polskiego Związku Szachowego (zwana dalej „Komisją”) jest 
organem doradczym Polskiego Związku Szachowego (zwanego dalej „PZSzach”) powołanym 
na podstawie Statutu PZSzach.  

Komisja jest zrzeszona w Międzynarodowej Federacji Szachów Korespondencyjnych (International 
Correspondence Chess Federation zwana dalej ICCF).  

§ 2 

Przedmiotem działalności Komisji jest:  

a) Propagowanie szachów korespondencyjnych; 

b) Organizowanie krajowych i międzynarodowych turniejów korespondencyjnych, w tym 
mistrzostw Polski; 

c) Organizowanie spotkań, szkoleń i zjazdów szachistów korespondencyjnych; 

d) Klasyfikacja szachistów korespondencyjnych w oparciu o system rankingowy i klasyfikacyjny 
ICCF; 

e) Koordynacja udziału reprezentantów Polski w turniejach ICCF (Olimpiady, Mistrzostwa 
Świata, Mistrzostwa Europy oraz inne turnieje, w tym za zaproszeniami); 

f) Wydawanie materiałów dokumentujących dokonania polskich szachistów 
korespondencyjnych;  

g) Orzekanie w sprawach dyscyplinarnych w pierwszej instancji w zakresie spraw właściwych dla 
Komisji. 

§ 3 

1. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Zarząd PZSzach.  

2. Przewodniczący ustala liczebność Komisji oraz jej skład, chyba że Statut PZSzach lub uchwała 
Zarządu PZSzach stanowi inaczej. 

3. Kadencja Komisji wygasa wraz z wygaśnięciem kadencji Zarządu PZSzach. 

§ 4 

Komisja działa zgodnie: 

− z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, 

− ze Statutem PZSzach, 

− z uchwałami Zarządu PZSzach i Walnych Zgromadzeń Delegatów PZSzach, 

− z niniejszym Regulaminem. 

§ 5 

W skład Komisji wchodzą: 

• Przewodniczący Komisji; 

• Członkowie Komisji; 

Przewodniczący Komisji: 

− Koordynuje prace Komisji; 

− Reprezentuje Komisję na zewnątrz; 

− Przedstawia Zarządowi PZSzach lub odpowiedniemu organowi PZSzach uchwały, decyzje, 
wnioski, propozycje i opinie Komisji; 
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Członkowie Komisji: 

− Uczestniczą w pracach Komisji; 

− Wspomagają Przewodniczącego w wykonywania jego obowiązków i doradzają mu; 

− Wychodzą z inicjatywami, które obejmują zakres działania Komisji. 

§ 6 

1. Organizację pracy Komisji ustala Przewodniczący zależnie od aktualnych potrzeb. 

2. W przypadku, jeżeli Przewodniczący zamierza przedstawić Zarządowi PZSzach lub innym 
organom /podmiotom oficjalne stanowisko, decyzję, wniosek lub opinię Komisji w danej sprawie, 
powinien przedstawić pozostałym Członkom Komisji jego (jej) projekt i umożliwić im wyrażenie 
swojego zdania w danej sprawie.  

3. Jeżeli w toku pracy Komisji nad daną sprawę powstaną kwestie sporne, w szczególności, jeżeli 
na etapie przygotowania oficjalnego stanowiska, decyzji, wniosku lub opinii Komisji 
Przewodniczący lub/i Członkowie Komisji będą prezentowali odrębne poglądy, Przewodniczący 
powinien zarządzić głosowanie, umożliwiając wszystkim Członkom Komisji wyrażenie swojego 
zdania i oddanie głosu. 

§ 7 

1. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, Przewodniczący może zwoływać posiedzenia Komisji, w którym 
będą mieli prawo uczestniczyć jej członkowie oraz imiennie zaproszeni goście. Przewodniczący 
może dopuścić udział w/w osób w posiedzeniu Komisji, za pośrednictwem środków 
porozumiewania się na odległość. 

2. Zwołując posiedzenie Przewodniczący przesyła stosowne zawiadomienie, określając przedmiot 
posiedzenia oraz inne szczegóły związane z jego przebiegiem. Przewodniczący decyduje, czy 
posiedzenie będzie protokołowane czy też nie będzie z niego sporządzany protokół.  

3. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wybrany 
na posiedzeniu Członek Komisji.  

§ 8 

W przypadku zarządzenia głosowania w danej sprawie, uchwałę, stanowisko, wniosek, decyzje lub 
opinie Komisji uznaje się za przyjętą, po jej podjęciu (przegłosowaniu) zwykłą większością głosów, przy 
czym, aby głosowanie było ważne i wiążące, musi w nim wziąć udział (oddać głosy) przynajmniej połowa 
Członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

§ 9 

Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone wyłącznie uchwałą Komisji. 

§ 10 

Niniejszy Regulamin działania Komisji Szachów Korespondencyjnych PZSzach wchodzi w życie 
z dniem 3 czerwca 2019 roku i zastępuje poprzednio obowiązujący. 

 

Przewodniczący Komisji Szachów Korespondencyjnych 
Mariusz Wojnar 


