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Wstęp 
 

Śląski Związek Szachowy działa zgodnie ze statutem w imieniu swoich członków tj Klubów i  

Organizacji mających status członka. 

Wszelkie rozliczenia i wpłaty dotyczące zawodników winny być dokonywane za pośrednictwem Klubów i 

Organizacji mających status Członka Zwyczajnego ewentualnie Wspierającego. 

Wszelkie odstępstwa od tej zasady – muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zarząd Związku lub w je-

go imieniu przez Skarbnika Związku. Ponadto opłaty te (indywidualne) mogą być podwyższone do 50%. 

Związek preferuje bezgotówkową formę wzajemnych rozliczeń ze swoimi członkami.  

Od zobowiązań przeterminowanych (od każdego dnia zwłoki) mogą zostać naliczane ustawowe odsetki. 

Śląski Związek Szachowy pobiera bezpośrednio wszelkie opłaty wynikające z niniejszego Komunikatu Orga-

nizacyjno-Finansowego oraz opłaty wynikające z KOF PZSzach. w zakresie: 

- Składki Członkowskiej klubów na rzecz Polskiego Związku Szachowego. 

- Opłat za wydanie licencji zawodniczej, sędziowskiej, szkoleniowca i licencji klubowej 

- Rocznych opłat uprawniających do działalności od sędziów klas okręgowych i od instruktorów. 

(sędziowie klas centralnych i międzynarodowych oraz trenerzy opłaty roczne wpłacają bezpośrednio do PZSzach) 

 

 

I – DZIAŁ – Działalność statutowa związku - opłaty regulaminowe 

1. Roczna składka członkowska- dla klubów i sekcji - zarejestrowanych przed 01.01.2021 1 

1.1. Roczna składka członkowska wynosi 350 PLN 

1.2. W pierwszym półroczu 2021 r. składkę można uregulować na zasadach preferencyjnych, określonych w tabeli nr 1 

 

Tabela 1. Opłaty z tytułu rocznej składki członkowskiej na 2021 rok na rzecz ŚLZSzach 

 Wysokość składki  

l.p. Termin wpłaty składki Kluby - członkowie zwyczajni i wspierający Członkowie ŚLZSzach  

1 1.01. – 30.04.2021 r. 200.-* 

2 1.05. – 30.06.2021 r. 300.-* 

3 1.07. – 31.12.2021 r. 350.- 

4 
Składka członkowska dla rejestrowanych 

w 2021 roku 
100.- 

5 
Składka członkowska dla rejestrowanych 

w 2020 roku 
150.-* 

*- stawka preferencyjna dotyczy nie posiadających żadnego zadłużenia wobec ŚLZSzach na dzień 01.01.2021 

1 w/w składka jest niezależna od składek na rzecz PZSzach. 

 

2. Opłata Rejestracyjna zmiany nazwy Klubu na rzecz ŚLZSzach 2   

Tabela 2. Opłaty z tytułu zmiany nazwy klubu na rzecz ŚlZSzach 

 Wysokość składki  

l.p. Termin Rejestracji Kluby - członkowie zwyczajni i wspierający Członkowie ŚLZSzach 

1 1.01. – 31.12.2021 r. 100.- 
2 w/w składka jest niezależna od składek na rzecz PZSzach 

  



3. Opłata  rejestracyjna za zgłoszenie zawodnika do klubu na rzecz ŚLZSzach 3 

 a. Wykup legitymacji członkowskiej nie jest obligatoryjny  

Tabela 3. Opłaty na rzecz ŚLZSzach z tytułu nowo rejestrowanego zawodnika do klubu 

Poz. Tytuł opłaty Wysokość opłaty  

1 Opłata rejestracyjna nowego zawodnika z terenu woj. śląskiego 20.- 

2 Opłata rejestracyjna nowego zawodnika spoza terenu woj. śląskiego 40,-  

3 Opłata  za  nadanie  licencji  zawodniczej 30.- 

4 
Opłata rejestracyjna nowego zawodnika z terenu woj. śląskiego z 

jednoczesną opłatą za nadanie licencji zawodniczej 
40,- 

5 Wystawienie legitymacji zawodnikowi wraz z wydaniem druku 10,-  

6 Wystawienie duplikatu  legitymacji szachowej 10.- 

7 Wpisy i potwierdzenia w legitymacji  szachowej Bezpłatne 
3  w/w składka jest niezależna od składek na rzecz PZSzach 

 

4. Opłata  rejestracyjna za zawodnika zmieniającego barwy klubowe na rzecz ŚLZSzach 4 
a. Obowiązek wniesienia w/w opłaty spoczywa na klubie przyjmującym  zawodnika 

b. Dot. Wszystkich zawodników którzy kiedykolwiek byli członkami klubów, nawet nieistniejących obecnie 

Tabela 4. Opłaty na rzecz ŚLZSzach z tytułu rejestracji zmiany barw klubowych zawodnika 

Poz. Tytuł opłaty 

Wysokość opłaty  

Wewnątrz 

ŚLZSzach 

Spoza 

ŚLZSzach 

1 Zawodnik (Senior lub Junior) od Bk do II+ kat. 40.- 50.- 

2 Przy zmianie barw przed upływem 6 m-cy od ostatniej rejestracji opłata wynosi  80.- 100.- 
4 w/w składka jest niezależna od składek na rzecz PZSzach 

5. Opłaty  Rejestracyjne za nadanie kategorii okręgowych Zawodnikowi na rzecz ŚLZSzach 5 

Tabela5. Opłaty za nadanie kategorii okręgowych (do II włącznie) dla zawodnika 

Poz. Rodzaj opłaty 

Wysokość opłaty (w PLN) 

Turnieje rejestrowane  

elektronicznie 

Turnieje nierejestrowane  

elektronicznie 

1 Z turniejów rozgrywanych na terenie ŚLZSzach 0.- 0.- 

2 Z  turniejów rozgrywanych na terenie innych województw 0.- 30.- 

3 Z turniejów rozgrywanych poza terenem Polski 40.- 50.- 

4 Bez przynależności klubowej - kat. V, IV 0.- 100.- 

5 Bez przynależności klubowej - kat. III, II 50.- 100.- 

6. Opłaty rejestracyjne i rankingowe za turnieje przyjęte do klasyfikacji okręgowej6 
a. Turnieje, w których padły normy okręgowe, a były zgłoszone do klasyfikacji PZSzach i FIDE nie podlegają tej opłacie. 

b. ŚLZSzach nie pobiera opłaty rankingowej od zawodników o której mowa w KOF PZSzach pkt 3.4. w turniejach  

organizowanych przez członków zwyczajnych i wspierających PZSzach. 

c. ŚLZSzach pobiera opłatę rankingową od zawodników o której mowa w KOF PZSzach pkt 3.4. w turniejach  

organizowanych przez podmioty nie będące członkami zwyczajnymi i wspierającymi PZSzach. 
 

Tabela 6. Opłaty na rzecz ŚLZSzach z tytułu przyjęcia do klasyfikacji okręgowej turnieju: 

Poz. Rodzaj turnieju 
Wysokość opłaty (w PLN) 

Turnieje juniorów, seniorów, mieszane 

1. Turnieje indywidualne do 20 zawodników 50,- zł 

2. Turnieje indywidualne rejestrowane elektronicznie od 21 do 50 zawodników 
po 2.50 zł  

lecz nie więcej niż 100,- zł 

3. Turnieje indywidualne rejestrowane elektronicznie powyżej 50 zawodników 
po 2,- zł 

lecz nie więcej niż 300,- zł 

4. Turnieje drużynowe rejestrowane elektronicznie 
po 1,- zł 

lecz nie mniej niż 50,- zł 

5. Turnieje indywidualne i drużynowe nie rejestrowane elektronicznie 
po 3.50 zł 

 lecz nie mniej niż 70,- zł 

6. 
Opłata rankingowa od zawodników  z Turniejów organizowanych przez 

członków zwyczajnych i wspierających PZSzach 
po 0,- zł 

7. 
Opłata rankingowa od zawodników  z Turniejów organizowanych przez 

Podmioty bez statusu członków zwyczajnych i wspierających PZSzach 
po 5,- zł 



Uwaga: Stawka w tabeli od każdego zawodnika wg listy startowej 

7. Wszelkie opłaty Rejestracyjne za Licencje Zawodnicze , Sędziowskie, Szkoleniowców i Klubowe, roczne 

opłaty uprawniające do sędziowania i szkolenia oraz kursy i egzaminy sędziowskie będą pobierane wg zasad i 

stawek z Komunikatu Organizacyjno- Finansowego PZSzach 2021 

II – Dział – Działalność statutowa związku odpłatna – (Opłaty za udział w imprezach 

sportowych i szkoleniach organizowanych przez ŚLZSzach) 

8. Opłaty  Startowe za udział w Indywidualnych Mistrzostwach Śląska Juniorów (bez opłat rankingowych) 7: 
a. W stosunku do zawodników zgłaszanych do Mistrzostw po regulaminowym terminie – Organizator ma prawo do  

podwyższenia stawki maksymalnie o 15,- zł 

b. W stosunku do klubów zgłaszających i opłacających powyżej 10 zawodników przewidziane są rabaty obniżające opłaty. 

c. 30% zniżki od całości wpłaty przez kluby w pierwszym i drugim roku działalności. 

 

Tabela 8. Opłaty Startowe w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Juniorów (bez OR): 

Poz. 
Za rozgrywki indywidualne 

- Opłaty podstawowe 

Wysokość opłaty (w PLN) 

Wpłata przez Klub Wpłata indywidualna 

1. Startowe od zawodnika w szachach klasycznych 60,- 80,- 

2. Startowe od zawodnika w szachach szybkich 40,- 60,- 

3. Startowe od zawodnika w szachach błyskawicznych 40,- 60,- 

 

9. Opłaty startowe w Rozgrywkach Ligowych i Drużynowych Mistrzostwach Śląska Juniorów  

      i Seniorów oraz innych w szachach klasycznych8: 
a. Każda drużyna przystępująca do rozgrywek wnosi opłatę w wysokości podstawowej tj.  Startowe od drużyny (poz. 1-3), 

oraz opłatę rankingową (za 6 zawodników) przed rozpoczęciem rozgrywek. 

b. Kluby w pierwszym i drugim roku działalności otrzymują 30% zniżki opłaty startowej (poz. 1-3) 

Tabela 9. Opłaty Startowe do Lig i Drużynowych Mistrzostw Województwa (bez OR): 

Poz. 
Za Rozgrywki Drużynowe 

- Opłaty Podstawowe 

Wszystkie rozgrywki zgłoszone do oceny rankingowej. FIDE** 

Juniorzy Seniorzy 

III 

Liga 

IV 

Liga 

Druż..Mistrz. 

Śląska 

Druż. Mistrz. 

Śląska (Rapid) 

III 

Liga 

IV 

Liga 

Druż..Mistrz. 

Śląska 

1. Startowe od zgłoszenia Drużyny 250.- 200.- 300.-* 120.- 350.- 300.- 350,- 

2. 
Startowe od drugiej Drużyny  

z klubu 
xxx 150.- 250,-* 90,- xxx 150.- 250,- 

3. 
Startowe od trzeciej i dalszych  

z klubu 
xxx 100.- 200.-* 60.- xxx 100.- 150.- 

4. 

Opłaty rankingowe od każdego 

zawodnika – przy zgłoszeniu 

płatne za 6 osób, reszta płatna 

przy końcowym rozliczeniu ilości 

startujących.  

20,- 20,- 20,- / 20,- 20,- 20,- 

 - Opłaty Uzupełniające  

5. 

Za każdy VO Indywidualny 

zgodnie z przelicznikami ujętymi 

Regulaminem  

50.- 50.- 50.- / 60.- 60.- 60.- 

6. 
Za każdy VO Drużyny (meczo-

wy) 
200,- 200,- 200,- / 300,- 300,- 300,- 

7. 

Za wycofanie drużyny po losowa-

niu lecz przed rozegraniem 1-szej 

rundy 

100.- 100.- 100.- 120.- 100,- 100,- 100,- 

8. 
Za wycofanie drużyny w trakcie 

rozgrywek 
250.- 250.- 250.- 120.- 400.- 400.- 400.- 

9. 
Inne Mistrzostwa: branżowe, 

regionalne, szkolne, itp. 
Opłaty każdorazowo ustala Zarząd ŚLZSzach 

*- stawka pomniejszona o 100 zł dla klubów wystawiających drużynę w Drużynowych Mistrzostwach Śląska Seniorów 

** - w przypadku nie zgłoszenia turnieju do FIDE opłata rankingowa wynosi 10 zł. 

 



 

10. Opłaty roczne uprawniające do sędziowania i szkolenia 
a. Każdy Sędzia, aby mógł sędziować musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do rangi turnieju, czy mistrzostw, posiadać 

aktualną licencję sędziowską wpisaną do CR oraz mieć dokonaną opłatę roczną (uprawniającą do sędziowania w danym 

roku) wg Komunikatu Organizacyjno-Finansowego PZSzach pod rygorem nie przyjęcia danych rozgrywek do klasyfika-

cji FIDE, PZSzach, jak i WZSzach. 

b. Każdy Trener / Instruktor powinien mieć uregulowaną opłatę roczną uprawniającą do prowadzenia działalności  

szkoleniowej. 

c. Wysokość opłat rocznych uprawniających do sędziowania oraz szkolenia, ich tryb i zasady płatności reguluje Komunikat 

Organizacyjno-Finansowy PZSzach nr 1/2021 

III – Dział – Działalność statutowa związku odpłatna – (Ekwiwalenty) 
 

11.  Ekwiwalenty wynagrodzeń dla sędziów, trenerów, instruktorów, opiekunów i innych osób pro-

wadzących Szkolenia, treningi, kursy i wykłady i realizujące inne zadania na rzecz ŚLZSzach 
a.  Stawki dla w/w ustalane będą każdorazowo przez Zarząd na konkretne przedsięwzięcie na podstawie stawek i wytycz-

nych zawartych w KOF PZSzach 1/2021 z zachowaniem zasad konkurencyjności i zasad „Konkursu Ofert”.  

b. Najważniejszym kryterium doboru ofertobiorcy winna być jego fachowość w wymaganym przedsięwzięciu. 

c. Doboru wykonawców tych zadań, po zaopiniowaniu przez Kolegium Sędziów, będzie dokonywał Zarząd (lub w jego 

imieniu upoważniona komisja lub osoba) kierując się zakresem posiadanych przez nich kwalifikacji i uprawnień oraz ich 

fachowością na podstawie zasad organizowania konkursu ofert. 

d. Przy wyborze Sędziów Głównych oraz ich Asystentów do wszelkich imprez organizowanych przez ŚLZSzach należy się 

kierować: Posiadanymi przez nich uprawnieniami, posiadaniem aktualnej licencji sędziowskiej PZSzach i licencji FIDE, 

posiadaniem uiszczonej opłaty rocznej na 2021 rok do PZSzach (dla sędziów klas okręgowych do ŚLZSzach) zezwalają-

cą na sędziowanie. Sędziowie bez w/w uprawnień nie mogą być angażowani do sędziowania pod rygorem nieprzyjęcia 

takiego turnieju do klasyfikacji FIDE, PZSzach i Okręgowej. Zabronione jest zawieranie umów w imieniu ŚLZSzach 

z sędziami i szkoleniowcami bez aktualnych uprawnień określonych przez PZSzach 

12. Opłaty za udział w kursach i egzaminach na klasy sędziowskie organizowanych przez ŚLZSzach  

a. Udział w Kursie i egzaminie możliwy jest dopiero po uiszczeniu n/w opłat. 

b. Opłata ta dotyczy również osoby dopuszczone do egzaminu bez kursu. 

c. Za dopuszczenie do kursu odpowiedzialny jest Przewodniczący Kolegium Sędziów. 

 

Tabela 11. Opłaty za udział w kursach i egzaminach na klasy sędziowskie. 

Poz. Przedsięwzięcie 

Wysokość opłaty (w PLN) 

sędzia klasy  

młodzieżowej 

sędzia klasy  

Trzeciej 

sędzia klasy  

Drugiej 

1. Udzia   Udział w kursie Okręgowym wraz z egzaminem 100,- 150.- 150.- 

2. Udzia   Udział w samym egzaminie 50,- 50.- 50.- 

 

 

IV – Dział – Ustalenia Ogólne i Końcowe 
 

13.  Pozostałe stawki opłat  
Wyżej nie wymienionych i nie ujętych w niniejszym Komunikacie Organizacyjno-Finansowym ŚLZSzach 1/2021  

będą obowiązywały zgodnie z ustaleniami w Komunikacie Organizacyjno Finansowym PZSzach 1/2021. A stawki nie 

ujęte w obu komunikatach – obowiązywać będą wg oddzielnych ustaleń. 

 

14. Należności przeterminowane – zasady postępowania  
Za wszelkie należności przeterminowane (nie opłacone w terminie) ŚLZSzach ma prawo do naliczenia odsetek  

karnych wg aktualnie obowiązującej stopy procentowej. 

W stosunku do Klubów posiadających zaległości przeterminowane i uchylających się od ich opłaty w nakazanym  

terminie - Zarząd ma prawo do zastosowania n/w sankcji: 

- Niedopuszczenia ich drużyn i zawodników do rozgrywek organizowanych przez ŚLZSzach 

- Wstrzymania obsługi administracyjnej tych klubów 

- Zawieszenia ich w prawach członka ŚLZSzach 

- Wykluczenia z grona członków ŚLZSzach 

 

  



 

15.  Uwagi i informacje dodatkowe: 
a. Dokonujący wpłaty na konto ŚLZSzach ma obowiązek dokładnie i czytelnie określić na kogo i czego dotyczy wpłata, 

np.: Andrzej Nowak: ćwierćfinał MPJ – opłata startowa lub podać nr dokumentu, którego płatność dotyczy 

b. W przypadku kilku różnych opłat w ramach jednego przelewu należy koniecznie wyszczególnić wszystkie należności. 

c. ŚLZSzach nie ponosi konsekwencji z tytułu opisu płatności w sposób uniemożliwiający identyfikację jego składników. 

d. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Komunikatu należy do kompetencji Zarządu ŚLZSzach. 

 

16.  Postanowienia końcowe: 
a. Niniejszy Komunikat Organizacyjno-Finansowy ŚLZSzach 1/2021 obowiązuje w terminie 01.01–31.12.2021 r. 

b. Komunikat Organizacyjno-Finansowy ŚLZSzach KOF 1/2021 v.1  zatwierdził Zarząd ŚLZSzach w dniu 

05.01.2021 roku uchwałą nr 1/1//Z/2021 
 

V – Dział – Uwagi i wyjaśnienia do tabel niniejszego KOF 

Ad 5. Opłaty Rejestracyjne za nadanie kategorii okręgowych Zawodnikowi na rzecz ŚLZSzach 
1. Nadanie kategorii okręgowej może być zastosowane również z turniejów nie ujętych w  ewidencji systemowej CR, ale 

tylko i wyłącznie na wniosek zawodnika lub jego klubu. Do takiego wniosku winno być dołączone potwierdzenie opłaty 

zgodnie z w/w tabelą 

2. Wniosek o nadanie kategorii nie zawierający danych niezbędnych do zweryfikowania prawdziwości uzyskanego  

rankingu i innych wymogów zgodnie z systemem rankingowym PZSzach nie podlega weryfikacji. 

3. Nadanie kategorii okręgowej z turniejów rozgrywanych poza terenem ŚLZSzach (i w nim nie rejestrowanych) może być 

zastosowane tylko na wniosek zawodnika lub jego macierzystego klubu, z dołączonym potwierdzeniem wniesienia  

stosownej opłaty zgodnie z tabelą 5. poz. 2 i 3. 

4. Nadanie kategorii okręgowej zawodnikowi niezrzeszonemu w klubie nadaje się na wniosek zainteresowanego  po 

uprzednim wniesieniu opłaty zgodnie z tabelą 5. poz. 4 i 5 

5. Przy weryfikacji wniosków o nadanie kategorii (szczególnie z turniejów zagranicznych, jeżeli dane turniejowe budzą 

wątpliwości w zakresie prawdziwości oraz formalno-prawnym KKiE ŚLZSzach może odrzucić taki wniosek. 

6. Opłaty za turnieje rozgrywane poza terenem ŚLZSzach nie dotyczą turniejów indywidualnych i drużynowych rangi  

Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów oraz Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów. 

Ad 6. Opłaty rejestracyjne za turnieje przyjęte do klasyfikacji okręgowej. 
1. Każdy turniej podlegający klasyfikacji ŚLZSzach musi być zgłoszony do KKiE ŚLZSzach wg odpowiedniej procedury 

na 14 dni przed odprawą techniczną. 

2. Za turniej nie zgłoszony do KKiE ŚLZSzach min. na 14 dni przed jego rozpoczęciem, lub, gdy sprawozdanie trafi do 

KKiE ŚLZSzach później niż 14 dni po jego zakończeniu  opłata podstawowa wzrasta o 50%. 

3. Normy na kategorie zdobyte w turniejach, za które organizatorzy nie wnieśli opłaty rejestracyjnej turnieju nie będą 

uwzględniane przez KKiE ŚLZSzach i Kategorie nie będą nadawane. 

4. Normy na kategorie zdobyte w turniejach, które sędziowali sędziowie bez uprawnień (wg wymogów PZSzach) również 

nie będą uwzględniane przez KKiE ŚLZSzach i Kategorie nie będą nadawane. 

Ad 7. Opłaty Startowe za udział w Indywidualnych Mistrzostwach Śląska Juniorów (bez opłat rankingowych): 
1. Przy wyborze Wykonawcy (jeżeli sam nim nie będzie)  ŚLZSzach będzie postępował na zasadzie „Konkursu Ofert” i 

będzie się kierował m.in. zaproponowanymi przez potencjalnego Wykonawcę – nagrodami, warunkami gry i  

doświadczeniem w tym zakresie. 

2. Wszelkie opłaty startowego i innych kosztów udziału w imprezach muszą być zapłacone przed odprawą techniczną 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w komunikacie organizacyjnym. 

3. W przypadku organizacji innych zawodów wysokość wpisowego ustali Zarząd. 

 

Ad 8. Opłaty startowe w Rozgrywkach Ligowych i Drużynowych Mistrzostwach Śląska Juniorów i      

Seniorów oraz innych w szachach klasycznych: 
1. W przypadku zgłoszenia ligi: do klasyfikacji PZSzach lub FIDE wymagana jest dodatkowa opłata rankingowa od  

klubów wg ostatecznej listy startowej w wysokości ujętej w KOF PZSzach nr 1/2021 

2. Po zakończeniu rozgrywek sędzia główny ma obowiązek dokonania zestawień oddanych walkowerów ponad limit i 

przekazania go w ciągu 3 dni do Skarbnika Związku. 

3. Z tytułu kar za walkowery i wycofanie drużyn zostaną naliczone kary zgodnie z tabelą nr 9 

4. W rozgrywkach obowiązuje zakaz wycofania drużyny z kojarzenia, w przypadku takiego wycofania będzie ono trak-

towane jako oddanie walkowera przez drużynę. 

5. Skarbnik Związku w terminie do 7 dni od daty zakończenia rozgrywek dokona ostatecznego rozliczenia Klubów i Sekcji 

za które wystawi końcową fakturę. 

 

KOF 1/2021 v.1  obowiązuje od dnia 05.01.2021 roku. 

 

 



 

Za Zarząd Śląskiego Związku Szachowego: 
 

 

              Skarbnik                                                                                          Prezes Zarządu 

                       Krzysztof Orzechowski                                                                                Andrzej Matusiak 

                                  ( - )         ( - ) 

  

Otrzymują po zatwierdzeniu: 
 - Członkowie Zarządu ŚLZSzach,    - Komisje i Kolegia ŚLZSzach, 

 - Członkowie Komisji Rewizyjnej    - Administrator witryny internetowej ŚLZSzach. 

  

 

Załącznik nr 1 - do KOF 1/2021: 

Cennik Druków i innych wydawnictw w ŚLZSzach 
 

 

Lp. Przedmiot Jm Cena Uwagi 

1 legitymacja szachowa - druk szt. 10,00  

2 zapisy partii - samokopiujące                                                                                                          bloczek 12,00 (100 szt.) 

3 zapisy partii - zwykłe bloczek 10,00 (100 szt.) 

5 Książka "Grajmy w szachy" cz.1 szt. 15,00  

6 Książka "Grajmy w szachy" cz.2 szt. 15,00  

7 Książka "Grajmy w szachy" cz.3 szt. 15,00  
 

 


