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I. Wstęp.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

Zadania Statutowe Polskiego Związku Szachowego (dalej: Związek lub PZSzach) okreslone w
niniejszym Regulaminie realizowane są przez następujące gremia sędziowskie:
a. Ogolnopolską Konferencję Sędziow Szachowych (dalej: Konferencja),
b. Kolegium Sędziow PZSzach (dalej: Kolegium),
c. wojewodzkie kolegia sędziow.
Terenem działania gremiow sędziowskich jest Rzeczpospolita Polska. Kolegium wspołpracuje z
organami sędziowskimi międzynarodowych federacji szachowych oraz narodowych federacji
szachowych.
Gremia sędziowskie działają na podstawie niniejszego Regulaminu, w granicach postanowien
Statutu PZSzach oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatow PZSzach.
Gremia sędziowskie zachowują wewnętrzną autonomicznosc i odrębnosc decyzyjną od innych
organow PZSzach, a w zakresie prowadzonych działan zewnętrznych mają obowiązek
wspołpracy z władzami i innymi organami działającymi w strukturze Związku.
Gremia sędziowskie zachowują neutralnosc we wszelkich sporach prowadzonych w
strukturach PZSzach pozostających poza zakresem obowiązywania niniejszego Regulaminu.
Zasadą działania organizacyjnego gremiow sędziowskich jest jawnosc i transparentnosc
działania.

II. Ogólnopolska Konferencja Sędziów. Delegaci.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

Kolegium zwołuje Konferencję nie rzadziej niz raz w roku, na dni wolne od pracy przypadające
nie wczesniej niz 30 dni od ogłoszenia o zwołaniu.
Kolegium zwołuje Nadzwyczajną Konferencję Sędziowską na pisemny wniosek delegatow
reprezentujących nie mniej niz 8 wojewodzkich kolegiow sędziow.
Uczestnicy Konferencji zobowiązani są do przekazywania sprawozdania z przebiegu obrad do
wojewodzkich kolegiow sędziowskich.
Uprawnienia delegata przysługują kazdemu sędziemu szachowemu ktory:
a. jest członkiem Kolegium, lub
b. posiada klasę sędziowską FA lub IA, lub
c. posiada co najmniej I klasę sędziowską i został wydelegowany do udziału w Konferencji
przez wojewodzkie kolegium sędziow zgodnie z kluczem delegacji,
oraz posiada numer PESEL, licencję sędziowską PZSzach i uregulowane opłaty roczne okreslone
w Komunikatach Organizacyjno-Finansowych PZSzach.
Uprawnienia delegata są prawem imiennym i nie podlegają przekazaniu.
Konferencja moze odbywac się w trybie zjazdowym, zdalnym lub hybrydowym. Konferencja
obraduje:
a. w częsci ograniczonej do udziału delegatow,
oraz
b. w częsci otwartej.
Konferencja, w częsci ograniczonej do udziału delegatow, uprawniona jest do:
a. wyboru członkow Kolegium,
b. podejmowania uchwał w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Kolegium,
c. ustalania klucza delegowania przedstawicieli wojewodzkich kolegiow sędziow z
zachowaniem zasady co najmniej jednego mandatu delegata dla kazdego wojewodztwa,
d. przyjmowania regulaminu i zmian w regulaminie obrad Konferencji,
e. corocznej oceny pracy Kolegium na podstawie sprawozdan merytorycznych i finansowych
oraz kontroli działalnosci informacyjno-szkoleniowej Kolegium (ocena biuletynow i
materiałow szkoleniowych oraz wykładow na kursach i kursokonferencjach sędziowskich),
f. rozpatrywania wnioskow wojewodzkich kolegiow sędziow zgłaszanych poprzez delegatow,
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2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

g. występowania do Walnego Zgromadzenia Delegatow PZSzach z wnioskiem o dokonanie
zmian w niniejszym Regulaminie, a takze upowaznienia Kolegium do składania wnioskow
w tym zakresie.
Uchwały Konferencji zapadają zwykłą większoscią głosow delegatow. W razie rowniej liczby
głosow decyduje głos przewodniczącego Konferencji.
Zadaniem Konferencji w częsci otwartej jest przekazywanie srodowisku aktualnych
informacji o przepisach gry, przepisach turniejowych i zasadach organizacji zawodow
szachowych wraz z ich interpretacją, analiza wybranych przypadkow z praktyki sędziowskiej
oraz swobodna wymiana poglądow we wszystkich sprawach sędziowskich.
W Konferencji w częsci otwartej uczestniczyc mogą sędziowie dowolnej klasy. Kazdy sędzia
posiadający co najmniej I klasę sędziowską ma obowiązek wziąc udział w Konferencji nie
rzadziej niz raz na trzy lata pod rygorem utraty licencji sędziowskiej.
Kolegium moze, ze względow organizacyjnych, wprowadzic limit uczestnikow Konferencji nie
będących delegatami.

III. Kolegium Sędziów PZSzach.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

Kadencja Kolegium trwa nie dłuzej niz 4 lata i 14 dni. Kadencja ulega przerwaniu z chwilą
przeprowadzenia wyborow Kolegium w 4 roku kalendarzowym następującym po roku wyboru.
W drugim roku kalendarzowym następującym po roku wyboru Kolegium zobowiązane jest
wystąpic do Konferencji z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania na dalszą częsc kadencji.
Niezłozenie lub odrzucenie wniosku o wotum zaufania oznacza przerwanie kadencji i skutkuje
koniecznoscią przeprowadzenia nowych wyborow. Dla odrzucenia wniosku o wotum zaufania
wymagana jest zwykła większosc głosow.
Jednym z członkow Kolegium jest Przewodniczący.
Kolegium ma prawo uzupełnienia swojego składu na miejsce oproznione. W dniu
podejmowania uchwały kooptacyjnej liczba członkow Kolegium pochodzących z wyboru nie
moze byc nizsza niz 50 % składu Kolegium wybranego przez Konferencję.
Jezeli liczba członkow Kolegium pochodzących z wyboru spadnie ponizej 50% pełnego składu,
Kolegium:
a. składa rezygnację z mocą obowiązującą w dniu odbycia najblizszej Konferencji,
b. zachowuje prawo do dalszego działania bez prawa dalszej kooptacji członkow.
Kolegium ma prawo odwołac ze swego składu członka, ktory:
a. nie uczestniczył w dwoch kolejnych posiedzeniach Kolegium bez obiektywnej przyczyny,
b. nie wykonał powierzonego mu zadania w nalezytej formie lub uchybił terminowi jego
wykonania,
c. został ukarany dyscyplinarnie na karę dyskwalifikacji, zawieszenia uprawnien
sędziowskich lub pozbawienia licencji sędziowskiej, lub został skazany prawomocnym
wyrokiem sądowym za przestępstwo umyslne lub przestępstwo umyslne karno-skarbowe
scigane z oskarzenia publicznego.
Skład osobowy Kolegium oraz podział funkcji są jawne i podlegają publikacji na stronie
internetowej Związku.
Uchwały Kolegium zapadają zwykłą większoscią głosow. W razie rownej liczby głosow decyduje
głos Przewodniczącego.

IV. Zadania, prawa i obowiązki Kolegium.
4.1.

Zadania Kolegium:
a. implementacja oraz ostateczna interpretacja międzynarodowych przepisow gry w szachy
oraz przepisow turniejowych dla potrzeb sportu szachowego w Polsce,
b. wyznaczanie linii orzecznictwa sędziowskiego w sporcie szachowym,
c. informowanie srodowiska sędziowskiego w Polsce o zmianach przepisow gry i przepisow
turniejowych oraz interpretacjach spraw precedensowych, w szczegolnosci w drodze
wydawania cyklicznych biuletynow sędziowskich,
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4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

d. orzekanie, jako ostateczna instancja, w sprawach odwoławczych od decyzji sędziego
głownego na zawodach krajowych, o ile regulamin zawodow przewiduje mozliwosc
złozenia takiego odwołania,
e. powoływania Rzecznika Dyscypliny Sędziowskiej PZSzach,
f. organizowanie konferencji, kursow i egzaminow sędziowskich,
g. nadawanie klas sędziowskich,
h. nadawanie licencji sędziowskich zgodnie z Regulaminem Licencyjnym PZSzach,
i. prowadzenie ewidencji sędziow szachowych, w tym ewidencji w Centralnym Rejestrze
PZSzach,
j. ocena pracy, badanie aktywnosci oraz nadzor nad działalnoscią sędziow szachowych,
k. nadzor merytoryczny nad działalnoscią wojewodzkich kolegiow sędziow,
l. sporządzanie rocznych sprawozdan z działalnosci Kolegium.
W celu realizacji wskazanych zadan Kolegium wspołpracuje z Zarządem PZSzach i innymi
organami Związku.
Kolegium ma wyłączne prawo do:
a. krajowej implementacji i interpretacji przepisow gry w szachy oraz przepisow
turniejowych FIDE.
b. wnioskowania, w imieniu srodowiska szachowego w Polsce, do FIDE o dokonanie zmian w
przepisach gry oraz przepisach turniejowych.
c. powoływania Rzecznika Dyscypliny Sędziowskiej PZSzach.
d. prowadzenia egzaminow na krajowe klasy sędziowskie,
e. nadawania krajowych klas sędziowskich,
f. wnioskowania do Zarządu PZSzach o wystąpienie do FIDE o nadanie tytułu sędziego klasy
FIDE i sędziego klasy międzynarodowej FIDE,
g. nadawania licencji sędziowskich,
h. upowaznienia wojewodzkich kolegiow sędziow do realizacji zadan Kolegium, w całosci lub
w dowolnej częsci.
Kolegium ma rowniez prawo do:
a. opiniowania regulaminow zawodow centralnych,
b. wnioskowania do Zarządu PZSzach o ustalenie stawek związanych z działalnoscią
sędziowską,
c. wnioskowania o nadanie sędziom odznak honorowych PZSzach,
d. wspołkorzystania, po uzyskaniu zgody osob decyzyjnych, z zasobow lokalowych i
infrastruktury technicznej PZSzach.
Przewodniczący kieruje działaniami Kolegium, a w szczegolnosci:
a. reprezentuje Kolegium na zewnątrz,
b. zwołuje i przewodniczy zebraniom Kolegium,
c. wyznacza administratora Centralnego Rejestru PZSzach do spraw sędziowskich,
d. ustala ramowe plany działania Kolegium na okres kadencji,
e. ustala zakres prac i zadan dla członkow Kolegium,
f. przygotowuje roczny preliminarz wydatkow i odpowiada za jego realizację zgodnie z
Rozdziałem Finansowanie,
g. organizuje prace administracyjne i wydawnicze Kolegium,
h. zleca administratorom strony internetowej PZSzach publikację materiałow na podstronie
Kolegium,
i. odpowiada za prawidłowosc tresci prezentowanych na podstronie Kolegium sędziow,
j. wspołpracuje, poprzez delegata PZSzach, z FIDE w zakresie spraw sędziowskich oraz
przepisow gry i przepisow turniejowych,
Członkowie Kolegium mają obowiązek:
a. sumiennego wykonywania zadan wyznaczonych przez Kolegium lub Przewodniczącego,
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b. stałego monitorowania zmian wprowadzanych w przepisach gry w szachy i przepisach
turniejowych FIDE,
c. regularnego uczestnictwa w zebraniach i pracach Kolegium,
d. udzielania, w zakresie posiadanej wiedzy i kompetencji, odpowiedzi na zgłaszane przez
sędziow zapytania z zakresu przepisow gry, przepisow i praktyki turniejowej.
V. Wojewódzkie Kolegia Sędziów.
5.1.

5.2.

Wojewodzkie kolegia sędziow:
a. wyznaczają delegatow na Konferencje zgodnie z kluczem delegowania,
b. wykonują zadania powierzone przez Kolegium Sędziow PZSzach na terenie jednego
wojewodztwa. Do zadan tych nalezy w szczegolnosci organizacja kursow szkoleniowych i
przeprowadzanie egzaminow na okręgowe klasy sędziowskie.
Zakres uprawnien i działania wojewodzkich kolegiow sędziow okresla udzielone
pełnomocnictwo lub regulamin zatwierdzony przez Kolegium.

VI. Nadzór nad działalnością gremiów sędziowskich.
6.1.

6.2.

Zarząd PZSzach ma prawo w trybie nadzoru:
a. Wprowadzic zarząd komisaryczny w Kolegium - w przypadku gdy Kolegium pozostaje
trwale nieobsadzone lub trwale niezdolne do wypełniania powierzonych zadan.
Uprawnienia zarządu komisarycznego obejmują wyłącznie organizację i przeprowadzenie
wyborow nowego Kolegium Sędziow oraz wypełnianie terminowych obowiązkow
biezących Kolegium.
b. Wezwac kazde gremium sędziowskie do usunięcia, we wskazanym terminie, razącego
naruszenia obowiązującego prawa powszechnego lub związkowego. Wezwanie wysyłane
jest drogą mailową do Przewodniczącego Kolegium i uznawane za doręczone z chwilą
wysłania.
c. Uchylic kazdą decyzję gremium sędziowskiego w przypadku niezadoscuczynienia
wezwaniu okreslonemu w pkcie b we wskazanym terminie.
Kazde gremium sędziowskie ma prawo złozenia odwołania od decyzji Zarządu PZSzach
wydanej na podstawie ust. 6.1 do najblizszego Walnego Zgromadzenia Delegatow PZSzach pod
warunkiem wykonania tej decyzji.

VII. Postanowienia końcowe.
7.1.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatow PZSzach
w dn. 25 wrzesnia 2021 r. i wchodzi w zycie z dniem następnym po dniu uchwalenia.
7.1.1. Kazde autonomiczne gremium sędziowskie dostosowuje swoje przepisy wewnętrzne do
postanowien niniejszego Regulaminu w ciągu 6 miesięcy od dnia jego wejscia w zycie.
7.2.
Kazdorazowe zmiany Regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie
Delegatow PZSzach.
i.
Wniosek w sprawie zmian nalezy złozyc do Biura PZSzach na co najmniej 21 dni przed
Walnym Zgromadzeniem.
ii.
Zarząd przedstawia Kolegium oraz Walnemu Zgromadzeniu Delegatow opinię na temat
proponowanych zmian na co najmniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia.
Nieprzedstawienie opinii oznacza akceptację proponowanych zmian w całosci.
iii.
Wnioski i opinie mają charakter jawny i podlegają niezwłocznej publikacji na stronie
internetowej PZSzach jako załączniki do ogłoszenia o zwołaniu WZD.
7.3.
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu nalezy do:
a. Zarządu PZSzach – w zakresie stosowania trybu nadzoru,
b. Kolegium Sędziow - w pozostałym zakresie.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach
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