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REGULAMIN  

KOMISJI ds. DOPINGU ELEKTRONICZNEGO  

POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 

 

przyjęty uchwałą Zarządu PZSzach Nr……… w dn. …………..  

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Komisja ds. Dopingu Elektronicznego Polskiego Związku 

Szachowego (zwane dalej „Komisja”, PZSzach) jest statutową Komisją 

zwyczajną PZSzach. 

§ 2 

1. Przedmiotem działalności Komisji jest zwalczanie dopingu 

elektronicznego w zawodach rozgrywanych w sporcie szachowym, 
zarówno klasyfikowanym jak i powszechnym, rozgrywanych wg 

przepisów Polskiego Związku Szachowego oraz międzynarodowych 

federacji szachowych.  

2. Działalność Komisji ma na celu: 

a. zapewnienie uczciwej rywalizacji szachowej zgodnej z zasadami 

fair-play,  

b. kształtowanie właściwych postaw uczestników życia szachowego, 

c. propagowanie zasady równych szans,  

d. propagowanie wartości, jakie dla sportu szachowego stanowi 

czysty sport 
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§ 3 

Dla realizacji zadań określonych w par. 2 Komisja w zakresie swojego 

działania:  

1. Opracowuje i kształtuje politykę wdrażania zasad zwalczania dopingu 

elektronicznego. 

2. Pełni funkcję doradczą, bezpośrednio lub przez przedstawicieli, w 

działaniach innych organów związkowych.  

3. Uczestniczy, bezpośrednio lub przez udział przedstawicieli, w pracach 

organów międzynarodowych federacji szachowych. 

4. Uczestniczy w implementacji postanowień prawa międzynarodowego i 

powszechnego do postanowień prawa Związkowego. 

5. Pełni funkcję organu dyscyplinarnego zgodnie z zapisami Statutu i 

Regulaminu Dyscyplinarnego PZSzach. 

§ 4 

Komisja działa zgodnie z: 

a. ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, 

b. Statutem PZSzach, 

c. uchwałami Walnych Zgromadzeń Delegatów PZSzach, 

d. Regulaminem Dyscyplinarnym PZSzach, 

e. uchwałami Zarządu PZSzach, 

f. niniejszym Regulaminem. 

II. Struktura Komisji 

§ 5 

1. W skład Komisji wchodzą: 

a. Przewodniczący Komisji, 

b. Członkowie Komisji. 

2. Członków Komisji oraz Przewodniczącego powołuje i odwołuje Zarząd 

PZSzach.  

3. Kadencja członków Komisji oraz Przewodniczącego wygasa wraz z 

wygaśnięciem kadencji Zarządu PZSzach. 

4. Przewodniczący Komisji: 

a. zwołuje i prowadzi posiedzenie Komisji, 

b. koordynuje prace Komisji, 

c. reprezentuje Komisję na zewnątrz, 
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d. przedstawia Zarządowi PZSzach i innym organom uchwały, 

decyzje, wnioski, propozycje i opinie Komisji, 

e. wydaje postanowienia i wyznacza składy orzekające w 

postępowaniach dyscyplinarnych skierowanych do Komisji. 

5. Członkowie Komisji: 

a. uczestniczą w pracach Komisji,  

b. wspomagają i doradzają Przewodniczącemu w wykonywaniu jego 

obowiązków, 

c. wychodzą z inicjatywami z zakresu działania Komisji. 

III. Organizacja pracy Komisji 

§ 6 

1. Organizację pracy Komisji ustala Przewodniczący zależnie od 

aktualnych potrzeb, mając na względzie skuteczność i rzetelność 

postępowania. 

2. Komisja pracuje, co do zasady, przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. 

3. Przewodniczący może zwołać posiedzenie stacjonarne Komisji 

zawiadamiając członków o miejscu i terminie posiedzenia z 14-
dniowym wyprzedzeniem. W zawiadomieniu Przewodniczący podaje 

proponowany porządek posiedzenia.  

4. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego 

nieobecności wybrany na posiedzeniu Członek Komisji.  

5. W pracach komisji, za zgodą Przewodniczącego, mogą uczestniczyć z 

głosem doradczym imiennie zaproszeni goście.  

6. Przewodniczący, w przypadku gdy zamierza przedstawić na zewnątrz 

oficjalne stanowisko Komisji, zobowiązany jest przedstawić pozostałym 
członkom Komisji projekt tego stanowiska i umożliwić im wyrażenie 

swojego zdania.  

7. Jeżeli w toku prac prowadzonych zgodnie z ust. 6 wśród członków 

Komisji zaistnieje nie dająca się usunąć rozbieżność stanowisk 

Przewodniczący może:  

a. zarządzić głosowanie,  

b. przedstawić na zewnątrz wszystkie zaprezentowane stanowiska.  

IV. Zasady głosowań 

§ 7 

1. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.  
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2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a 

w przypadku jego nieobecności – prowadzącego posiedzenie.  

3. Decyzję podjętą na posiedzeniu uważa się za wiążącą jeżeli głos oddała 
co najmniej połowa członków Komisji, a wszyscy członkowie zostali w 

sposób prawidłowy powiadomieni o terminie i porządku obrad 

posiedzenia. 

4. W przypadku braku kworum posiedzenie Komisji może się odbyć, nie 

może jednak podejmować wiążących decyzji. 

5. Dla przeprowadzenia głosowań elektronicznych stosuje się 
odpowiednio przepisy Regulaminu Głosowań Elektronicznych Zarządu, 

jednakże Przewodniczący Komisji może odstąpić w całości lub w części 
od ich stosowania jeśli wszyscy członkowie Komisji mają zapewnioną 

możliwość oddania ważnego głosu w innym trybie. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 członkowie Komisji zobowiązani są 

przedstawiać na zewnątrz opinię zgodną z podjętymi przez Komisję 

decyzjami.  

7. Członek Komisji, który znalazł się podczas głosowania w mniejszości i 

nie zgadza się z podjętą decyzją, może zgłosić votum separatum, co 
oznacza oficjalną zapowiedź, że w tej sprawie będzie przedstawiał na 

zewnątrz odmienną opinię. Votum separatum musi być zgłoszone wraz 
z uzasadnieniem. Votum separatum wraz z uzasadnieniem należy 

odnotować w protokole z posiedzenia lub załączyć do publikacji 

uchwały podjętej drogą głosowania elektronicznego.  

V. Postanowienia końcowe 

§ 8 

1. Prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu przysługuje 

Komisji ds. Dopingu Elektronicznego.  

2. Prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie przysługuje 

wyłącznie Zarządowi PZSzach. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd 

PZSzach. 

 

  Przewodniczący Komisji  

 ds. Dopingu Elektronicznego 

 (-) 

      Krzysztof Skiba 

 


