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REGULAMIN  

KOMISJI SZACHÓW BRANŻOWYCH 

POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Komisja Szachów Branżowych Polskiego Związku Szachowego (zwana dalej „Komisją”), 

jest organem doradczym Polskiego Związku Szachowego (zwanego dalej „PZSzach”), 

powołanym Uchwała Zarządu PZSzach na podstawie pkt. 7 § 29 Statutu PZSzach. 

 

§ 2 

 

Przedmiotem działalności Komisji jest: wspieranie i propagowanie idei Szachów Branżowych 

jako elementu realizacji zadań i celów statutowych PZSzach określonych pkt. 1 § 9 Statutu, w 

szczególności:  

a) popularyzacja sportu szachowego w środowiskach branżowych, 

b) koordynacja, organizacja, prowadzenie i wspieranie organizacji turniejów, zawodów 

sportowych branż, 

c) integracja środowisk branżowych wokół idei współzawodnictwa sportowego, 

d) propagowanie idei doskonalenia umiejętności gry w szachy jako ważnego, 

efektywnego narzędzia w budowaniu, kształtowaniu i wzmacnianiu niezbędnych cech 

lidera.   

 

§ 3 

1. Przewodniczącego Komisji oraz zastępcę przewodniczącego 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 w każdym przypadku 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. 

 

 

 

II. Struktura Komisji 
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§ 5 

 

Strukturę Komisji tworzą: 

• Przewodniczący Komisji; 

• Zastępca Przewodniczącego Komisji; 

• [Sekretarz Komisji]; 

• Członkowie Komisji; 

Przewodniczący Komisji: 

 Zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji; 

 Koordynuje prace Komisji; 

 Przedstawia Zarządowi PZSzach wnioski, propozycje i opinie Komisji; 

 Reprezentuje Komisję na zewnątrz; 

Sekretarz Komisji: 

 Protokółuje zebrania Komisji; 

 Informuje o działaniach Komisji; 

Członkowie Komisji: 

 Uczestniczą w pracach Komisji; 

 Uczestniczą w posiedzeniach Komisji; 

 Wychodzą z inicjatywami, które obejmują zakres działania Komisja; 

III. Organizacja pracy Komisji 

§ 6 

1. Terminarz posiedzeń Komisji ustala Przewodniczący po konsultacji z członkami Komisji, 

zależnie od aktualnych potrzeb. 

2. W posiedzeniach Komisji uczestniczą jej członkowie oraz imiennie zaproszeni goście, 

jeśli zaistnieje taka potrzeba. 

3. Pomiędzy posiedzeniami pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący we współpracy z 

Zastępcą przewodniczącego. 

§ 7 

1. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący. 

2. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z materiałami dotyczącymi spraw objętych 

porządkiem obrad wysyła Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, co najmniej  

7 dni przed terminem posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Komisji wyrażą zgodę 

na odstąpienie od tego wymogu lub posiedzenie Komisji zwołane jest z ważnych i nie 

cierpiących zwłoki przyczyn. 

3. Posiedzenia Komisji będą zwoływane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy 

podane przez członków Komisji, chyba że z danym członkiem Komisji uzgodniona 

zostanie inna forma komunikacji. 
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4. Porządek obrad podlega przegłosowaniu i zatwierdzeniu na początku posiedzenia 

Komisji, po wprowadzeniu zaproponowanych korekt. 

5. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

Zastępca lub wybrany na posiedzeniu Członek Komisji.  

6. W dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad przewodniczący posiedzenia udziela 

głosu w kolejności zgłoszeń, a po jej zakończeniu poddaje pod głosowanie wnioski 

przedłożone ustnie lub pisemnie (przez nieobecnych Członków Komisji). 

7. Członkowie Komisji zobowiązani są do systematycznego udziału w zebraniach, 

wykazywania twórczej aktywności oraz wzajemnej lojalności i poszanowania decyzji 

podejmowanych podczas posiedzeń. 

§ 8 

1. Posiedzenie Komisji jest ważne i może podejmować wiążące decyzje, jeżeli uczestniczy 

w nim, co najmniej połowa członków, a wszyscy członkowie Komisji zostali w sposób 

prawidłowy powiadomieniu o terminie i porządku obrad posiedzenia. 

2. Uchwały, wnioski, propozycje i opinie nabierają mocy wykonawczej tj. podlegają 

przedstawieniu Zarządowi PZSzach, po ich podjęciu przez Komisję zwykłą większością 

głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, względnie 

pod jego nieobecność - prowadzącego posiedzenie. 

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

podejmować wiążących decyzji. 

§ 9 

1. Posiedzenia Komisji są protokołowane, a zgodność protokołu z przebiegiem posiedzenia 

potwierdzana jest podpisami prowadzącego posiedzenie Komisji i protokolanta. 

Protokolantem jest osoba wyznaczona przez prowadzącego posiedzenia. Członkowie 

Komisji zobowiązani są po podjęciu przez nią decyzji reprezentować na zewnątrz 

stanowisko wyrażone wynikiem głosowania, z wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust. 2 

niniejszego paragrafu. 

2. W szczególnym przypadku 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 on przedstawiał na zewnątrz 

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

separatum wraz z uzasadnieniem należy obowiązkowo odnotować w protokole z 

posiedzenia. 

§ 10 

Komisja może podejmować decyzje, bez odbywania posiedzenia, poprzez głosowanie drogą 

elektroniczną, pisemnie drogą obiegową, telefonicznie lub przy użyciu innych dostępnych 

technologii, o ile istnieje możliwość zapewnienia komunikacji dla wszystkich członków 

Komisji pragnących wziąć udział w dyskusji oraz głosowaniu. Głosowania w trybie, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym będą przeprowadzane według szczegółowych zasad 

określonych w Regulaminie Głosowań Elektronicznych i Zdalnych Zarządu PZSzach, który 

będzie przez Komisję stosowany odpowiednio. 

 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

§ 11 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Komisji Szachów Branżowych. 
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§ 12 

Regulamin obowiązuje wszystkich Członków Komisji i działaczy włączonych do prac 

Komisji. 

§ 13 

Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone wyłącznie uchwałą Komisji. 

§ 14 

Niniejszy Regulamin pracy Komisji Szachów Branżowych PZSzach wchodzi w życie z 

dniem 25.10.2017 roku. 

 

 

Przewodniczący Komisji                                            Zastępca Przewodniczącego 

Dariusz Puchalski                                                       Krzysztof Pajączek 


