
REGULAMIN DZIAŁANIA  
KOMISJI EWIDENCJI, KLASYFIKACJI I RANKINGU 
POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 
 
 
 
 
§ 1.  Wstęp 
 
1.1.  Komisja Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu PZSzach, zwana dalej Komisją, jest autonomicznym 

organem w strukturze Związku, podległym Zarządowi Polskiego Związku Szachowego. 
 
1.2.  W skład Komisji wchodzą członkowie powołani przez szefa Pionu Finansów i Rankingu, w 

porozumieniu z Przewodniczącym Komisji. 
 
1.3.  Komisja wnioskuje do Zarządu PZSzach o wprowadzenie i nowelizowanie przepisów ewiden-

cji oraz klasyfikacyjno-rankingowych, w oparciu o obowiązujące przepisy PZSzach oraz FIDE. 
 
1.4.  Komisja w imieniu PZSzach orzeka w sprawach przestrzegania i interpretacji Regulaminu Ewidencji,   

Klasyfikacji i Rankingu. 
 

§ 2.  Struktura, ustanawianie władz, kadencja 
  
2.1.  Prace Komisji w imieniu Zarządu PZSzach nadzoruje szef Pionu Finansów i Rankingu 
 
2.1.1. W strukturze organizacji Komisji wyróżnia się: 

a) Przewodniczący Komisji, 
b) Członkowie Komisji 
 

2.2.  W skład Komisji wchodzi przewodniczący oraz czterech do siedmiu członków. 
 
2.3.  Przy Wojewódzkich Związkach Szachowych mogą być powoływane Wojewódzkie Komisje 

Klasyfikacyjno-Rankingowe, podległe merytorycznie Komisji. 
 
2.4.  Wojewódzkie Komisje Klasyfikacyjno-Rankingowe działają na podstawie regulaminu, zatwier-

dzonego przez Komisję. 
 
2.5. Przewodniczącego Komisji powołuje Zarząd PZSzach na okres kadencji władz Polskiego 

Związku Szachowego. 
 
2.6. Zmiany w czasie trwania kadencji. 
 
2.6.1. Przed upływem kadencji przewodniczący Komisji może być odwołany przez Zarząd PZSzach. 
2.6.2. Rezygnacja przewodniczącego Komisji w czasie kadencji lub przypadek losowy uniemożliwia-

jący pełnienie funkcji, upoważnia członków Komisji do wyznaczenia spośród siebie w szcze-
gólnych przypadkach p.o. przewodniczącego Komisji, do czasu powołania przez Zarząd PZ-
Szach nowego Przewodniczącego. 

 
2.6.3. Przewodniczący Komisji ma prawo uzupełniania składu w czasie trwania kadencji. 
2.6.4. Komisja ma prawo odwołać ze swego składu członka, jeżeli: 

(a) nie uczestniczył w pracach Komisji, 
(b) nie wykonał powierzonych mu zadań w należytej formie lub terminie, 
(c) zawiódł pod względem fachowym lub etycznym.  

 
 



§ 3. Zadania, prawa i obowi ązki 
  

3.1. Zadaniem Komisji jest: 
 
3.1.1. Orzekanie, na podstawie obowiązujących przepisów PZSzach oraz FIDE, w sprawach prece-

densowych, dotyczących ewidencji, klasyfikacji i rankingów. 
3.1.2. Opiniowanie regulaminów dotyczących ewidencji, klasyfikacji i rankingów PZSzach. 
3.1.3. Wnioskowanie o zmianę regulaminów dotyczących ewidencji, klasyfikacji i rankingów PZSzach. 
3.1.4. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności. 

 
3.2.  Zadaniem Przewodniczącego jest kierowanie całością działań Komisji,  a w szczególności: 
 
3.2.1. Organizowanie prac Komisji. 
3.2.2. Ustalanie zakresu prac i zadań dla członków Komisji. 
3.2.3. Ustalanie ramowego planu działania na okres kadencji. 
3.2.4. Zwoływanie posiedzenia i przewodniczenia im w oparciu o ustalony porządek. 
3.2.5. Wnioskowanie o powołanie lub odwołanie członka Komisji. 
3.2.6. Zarządzanie elektronicznego głosowania Komisji w powierzonych sprawach. 
 
3.3.  Członkowie Komisji mają obowiązek: 
 
3.3.1. Aktywnego uczestniczenia w pracach Komisji z głosem stanowiącym/doradczym. 
3.3.2. Wykonywania zadań wyznaczonych przez przewodniczącego. 
3.3.3. Uczestniczenie w głosowaniach zarządzonych przez przewodniczącego. 

 
3.4.  Członkowie Komisji mają prawo zgłaszania wniosków merytorycznych. 
 
3.5.  Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. 
 
3.6.  Zadaniem Komisji jest przekazywanie środowisku interpretacji nowych przepisów oraz interpre-

tacji klasyfikacyjno-rankingowych. 
 
  

§ 4.  Finansowanie 
  
4.1. Preliminarz finansowy, związany z działalnością Komisji, zatwierdza Zarząd PZSzach na wnio-

sek przewodniczącego Komisji. 
4.2.  W preliminarzu finansowym powinny być uwzględnione środki na prowadzenie ewidencji oraz 

działalność Komisji. 
4.3.  W ramach zatwierdzonego preliminarza, przewodniczący Komisji jest uprawniony do: 

(a)  dysponowania środkami na realizację powierzonych zadań, 
(b)  dokonywania innych rozliczeń wynikających z preliminarza. 

 
§ 5.  Postanowienia ko ńcowe 
  
5.1.  Regulamin działania Komisji został zatwierdzony uchwałą Zarządu Polskiego Związku Szacho-

wego w dniu 17 kwietnia 2014 roku  i obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.  
5.2.  Każdorazowa zmiana regulaminu działania Komisji wymaga uchwały Komisji zatwierdzonej uchwałą 

Zarządu Polskiego Związku Szachowego. 
5.3.  Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu 

PZSzach. 
 


