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1. Roczna składka członkowska dla Klubów z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego 

wynosi: 

 

1.1 Roczna składka członkowska wynosi: 

 

a) ulgowa dla nowych członków (rejestrowanych w bieżącym roku) – 100 PLN 

 

b) ulgowa dla nowych członków rejestrowanych w 2022 roku – 150 PLN 

 

c) ulgowa dla nowych członków rejestrowanych w 2021 roku – 250 PLN 

 

d) ulgowa dla członków działających w obszarze sportu osób z niepełnosprawnościami (po 

akceptacji wniosku złożonego na podstawie par. 23 KOF PZSzach) – 100 PLN 

 

e) dla pozostałych członków – 400 PLN. 

 

 

2. Opłaty za licencje sportowe i okręgowe kategorie szachowe: 

 

2.1 Opłata za wydanie licencji wynosi - 40 PLN 

 

2.2 Opłaty za nadanie okręgowych kategorii szachowych przedstawia Tabela 1 

 

                               Tabela 1. Opłaty za okręgowe kategorie szachowe 

Okręgowe kategorie szachowe   Wysokość opłaty 

II kategoria szachowa   40 PLN 

III kategoria szachowa   30 PLN   

IV i V kategoria szachowa   20 PLN   
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3. Opłaty klasyfikacyjno-rankingowe 

 

3.1. Każdy zawodnik, także zagraniczny, biorący udział w turnieju podlegającym ocenie rankingowej 

FIDE lub stanowiącym podstawę do nadawania tytułów szachowych lub kategorii, począwszy 

od normy na I kategorię wzwyż, oraz w turniejach z cyklu Mistrzostw Polski (ligi drużynowe 

wszystkich szczebli, MPJ oraz Półfinały i eliminacje międzywojewódzkie) jest zobowiązany do 

opłacenia, z tytułu uczestnictwa w tym turnieju, opłaty klasyfikacyjno-rankingowej. Opłata ta 

jest stała bez względu na rangę turnieju oraz niezależna od opłaty startowej i organizacyjnej.   

 

3.2. Wysokość opłaty klasyfikacyjno-rankingowej za udział każdego zawodnika przedstawia                

Tabela 2 

  

Tabela 2. Opłaty klasyfikacyjno-rankingowe    

  

  

Turnieje zgłoszone do FIDE Turnieje niezgłoszone do FIDE   

kołowe/sheveningen   

z rankingiem średnim  

min. 2230 

pozostałe 
klasyfikowane 

centralnie 

klasyfikowane 

okręgowo 

Turnieje 

minimum 

   8 rundowe 

50 PLN 30 PLN 25 PLN 3 PLN 
płatne do wojewódzkiego 

związku szachowego. 

WZSzach może 
odstąpić w całości lub części 

od pobierania tej 

opłaty. 

Turnieje 

 6-7 rundowe 
50 PLN 25 PLN 20 PLN 

Turnieje 

 5 rundowe   
50 PLN 20 PLN 15 PLN 

 

3.3. Opłata klasyfikacyjno-rankingowa w turniejach w szachach szybkich lub błyskawicznych 

zgłoszonych do FIDE wynosi:   

a) turniej kołowy oraz szwajcarski do 16 zawodników  - 50 PLN, 

b) turniej szwajcarski powyżej 16 zawodników   - 3 PLN x U, 

c) opłata wynosi maksymalnie 500 PLN za imprezę (turniej lub festiwal turniejów) 

d) opłata za turniej w randze MP w szachach szybkich i/lub błyskawicznych wynosi 0 PLN.   

3.4. Opłatę klasyfikacyjno-rankingową zawodnik przekazuje do PZSzach/KPZSzach za 

pośrednictwem organizatora turnieju i jest zobowiązany do jej wniesienia przed rozpoczęciem 

turnieju.   

 

 



4. Wpisowe do turniejów szachowych: 

 

4.1 Mistrzostwa Województwa Oldbojów – 30 PLN. 

4.2 Mistrzostwa Województwa w Szachach Szybkich: senior 30 PLN, (junior 25 PLN). 

4.3 Drużynowe Mistrzostwa Województwa w Szachach Szybkich: 

Drużyna Męska: I – 100 PLN, II i kolejne 80 PLN. 

Drużyna Kobieca: I – 60 PLN, II i kolejne 40 PLN. 

4.4 Indywidualne Mistrzostwa Województwa w Szachach Błyskawicznych: senior 30 PLN, (junior 

25 PLN). 

4.5 Drużynowe Mistrzostwa Województwa w Szachach Błyskawicznych: 

Drużyna Męska: I – 100 PLN, II i kolejne 80 PLN. 

Drużyna Kobieca: I – 60 PLN, II i kolejne 40 PLN. 

4.6 Mistrzostwa Województwa Przedszkolaków – 30 PLN. 

4.7 Drużynowe Mistrzostwa Województwa Juniorów – maksymalnie 120 PLN, ale nie mniej niż 60 

PLN. 

4.8 Mistrzostwa Województwa Juniorów do lat 9–11–13–15–17: 

Grupa zgłoszona do FIDE: 70 PLN. 

Grupa niezgłoszona do FIDE: 30 PLN. 

4.9 Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Województwa: 

Grupa A – 120 PLN (junior 100 PLN). 

Grupa B – 90 PLN (junior 80 PLN). 

4.10 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów do lat 9–11–13: 70 PLN. 

4.11 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 0 PLN. 

4.12 Mistrzostwa Województwa Juniorów w Szachach Szybkich – 30 PLN. 

4.13 Rozgrywki DMR w ramach jednej połączonej III Ligi KPZSzach:  

- 500 PLN dla pierwszej drużyny klubu;  

- 300 PLN dla drugiej i kolejnej drużyny tego samego klubu oraz dla drużyny złożonej z jednego 

seniora i 4 juniorów. 

5. Opłaty uprawniające do sędziowania zawodów: 

 

5.1 Sędzia klasy międzynarodowej (IA, FA) – 80 PLN. 

 

5.2 Sędzia klasy centralnej (P, I) – 70 PLN. 

 

5.3 Sędzia klasy okręgowej (II, III, młodzieżowej) – 60 PLN. 

 



5.4 Sędzia który nie uiścił opłaty rocznej odpowiadającej jego klasie, nie ma uprawnień do 

prowadzenia zawodów w bieżącym roku. Organizator, który powierzy prowadzenie zawodów 

sędziemu bez licencji lub rocznej opłaty uprawniającej do sędziowania, naraża zawodników na 

straty wynikające z nieuwzględnienia turnieju przez KEKiR PZSzach w celach klasyfikacyjno-

rankingowych oraz nieprzekazania sprawozdania i wniosków na tytuły do FIDE. 

 

5.5 Sędziowie klasy IA, FA, P, I obowiązani są dokonywać opłaty bezpośrednio na konto PZSzach. 

 

6. Ekwiwalenty sędziowskie 

 

6.1. Stawki bazowe ekwiwalentów sędziowskich brutto określa Tabela 3.   

Tabela 3. Ekwiwalenty sędziowskie   

Lp.   Rodzaj imprezy   Sędzia główny   Asystent   

1.   Turnieje finałowe cyklu o 

Mistrzostwo Polski   

400 PLN + 300 PLN x D   100 PLN + 230 PLN x D   

2.   

Turnieje z normami na tytuły 

międzynarodowe oraz turnieje z 

udziałem ponad 80 zawodników   

200 PLN + 210 PLN x D   100 PLN + 170 PLN x D   

3.   Turnieje z udziałem do 80 

zawodników   

160 PLN + 190 PLN x D   100 PLN + 150 PLN x D   

4.   
Zawody drużynowe w systemie 

dojazdowym   
140 PLN + 150 PLN x D   50 PLN + 130 PLN x D   

Legenda: D = liczba dni z rozgrywkami. 

6.2. W przypadku turniejów jednodniowych stosuje się stawki z tabeli 3 bez względu na czas                    

trwania imprezy.   

6.3. W przypadku turniejów wielodniowych gdy łączny szacowany czas trwania rund rozgrywanych 

w ciągu dnia przekracza 5 godzin sędziemu przysługuje jedna dodatkowa stawka dzienna 

(zwiększenie D o 1).   

6.4. W przypadku gdy sędzia wykonuje dodatkowe prace niewynikające ze Statusu Sędziego, w 

szczególności takie jak:   

a) przyjmowanie zgłoszeń,   

b) przygotowanie sali gry,   

c) wprowadzanie partii do formatu PGN,   

d) prowadzenie transmisji,   

przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości co najmniej jednej stawki dziennej 

(zwiększenie współczynnika D).   

6.5. Niezależnie od ekwiwalentu Sędzia ma prawo do innych świadczeń takich jak:   



a) zwrot kosztów podróży,   

b) nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie według standardu przewidzianego dla 

zawodników, 

c) inne, wynikające ze specyfiki zawodów, rozliczanych wg obowiązujących przepisów 

prawa   

6.6. Warunki otrzymania ekwiwalentu sędziowskiego:   

a) posiadanie licencji sędziowskiej,   

b) uregulowanie rocznej opłaty uprawniającej do prowadzenia zawodów w bieżącym roku.   

6.7. Wynagrodzenie (ekwiwalent) sędziego głównego wypłacane jest po złożeniu sprawozdania 

sędziowskiego. W przypadku niedopełnienia przez sędziego zawodów innych obowiązków 

określonych w Kodeksie Szachowym lub innych przepisach PZSzach organizator, w 

porozumieniu z właściwym Kolegium Sędziów, może wstrzymać wypłatę ekwiwalentów 

sędziowskich. 

7. Opłaty uprawniające do działalności szkoleniowej w bieżącym roku 

 

7.1 Trener klasy mistrzowskiej, starszy trener FIDE (FST) – 60 PLN. 

 

7.2 Trener klasy I i II, trener FIDE (FT) – 50 PLN. 

 

7.3 Instruktor, instruktor FIDE (FI) – 40 PLN. 

 

 

8. Opłaty za udział w kursach i egzaminach na klasy sędziowskie   

 

                  Tabela 4. Opłaty za udział w kursach i egzaminach na klasy sędziowskie.     

Klasa sędziowska   Wysokość opłaty (w PLN)   

sędzia klasy państwowej   300 

sędzia klasy pierwszej   250 

sędzia klasy drugiej i trzeciej   180 

   
8.1. Nadanie centralnej klasy sędziowskiej oraz zamieszczenie stosownego zapisu w Centralnym 

Rejestrze PZSzach następuje po uregulowaniu wpłaty. 

 

9. Zasady dokonywania opłat na rzecz KPZSzach 

 



9.1. Dokonujący wpłaty na konto KPZSzach ma obowiązek dokładnie i czytelnie określić na 

dowodzie kogo i czego dotyczy wpłata, np.: Jan Kowalski: finał MPJ BiS – do lat 10 - opłata 

startowa.   

9.2. W przypadku dokonywania zbiorczo kilku różnych opłat w ramach jednego przelewu/przekazu 

należy koniecznie wyszczególnić wszystkie należności, np.: LZS Szachy 550 PLN, w tym: 

składka roczna - 250 PLN, zmiana przynależności klubowej Jana Kowalskiego - 300 PLN, itp. 

Opis do dokonanej wpłaty może być również przesłany wraz z potwierdzeniem 

przelewu/przekazu w formie mailowej do odpowiedniej osoby – księgowej lub osoby 

odpowiedzialnej za Centralną Ewidencję PZSzach w województwie kujawsko-pomorskim. 

9.3 Za prawidłowe i jednoznaczne opisanie wpłat dokonywanych na rzecz KPZSzach wyłączną 

odpowiedzialność ponosi wpłacający. Brak lub nieprawidłowy opis wpłaty będzie skutkował 

opóźnieniem w realizacji zadań wynikających z wniesionej opłaty. 

 


