INSTRUKCJA
w sprawie procedury przyznawania i wydawania licencji
Polskiego Związku Szachowego
1. Polski Związek Szachowy przyznaje licencję Wojewódzkiemu Związkowi Szachowemu na
podstawie formularza pn. Wniosek o przyznanie licencji Polskiego Związku Szachowego.
Na podstawie licencji przyznanej WZSzach zawarta zostaje umowa ustalająca zasady wzajemnych
rozliczeń finansowych, podpisana przez upowaŜnionych przedstawicieli PZSzach i WZSzach.
2.
Wojewódzki
Związek
Szachowy przyznaje
licencje,
z upowaŜnienia
PZSzach,
klubowi/stowarzyszeniu, zawodnikowi, sędziemu i trenerowi/instruktorowi po otrzymaniu:
- wniosku na odpowiednim formularzu (p. Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji dla
zawodników, sędziów, trenerów i instruktorów oraz klubów zrzeszonych w PZSzach z dnia
11 listopada 2006 r.), wraz z wymaganymi załącznikami,
- 2 fotografii,
zgodnie z postanowieniami Komunikatu PZSzach w sprawie licencji z dnia 14.12.2006 r., wyŜej
wymienionego Regulaminu oraz aktualnie obowiązującego Komunikatu Organizacyjno-Finansowego
PZSzach. Dowodem posiadania licencji jest legitymacja ze zdjęciem (1-kartkowy dokument formatu
A7), podpisana przez upowaŜnionego działacza WZSzach i ostemplowana specjalną pieczątką
PZSzach.
3. Druki legitymacji licencyjnych przekazuje uprawnionym do przyznawania licencji wojewódzkim
związkom szachowym biuro PZSzach, po nadesłaniu zamówienia ich ilości oraz oświadczenia
prezesa o załatwianiu spraw licencyjnych zgodnie z procedurą ustaloną przez Zarząd PZSzach.
4. Numeracja licencji.
Numer licencji PZSzach jest liczbą 8-cyfrową i składa się z następujących znaków:
- pierwsze dwie cyfry oznaczają związek szachowy, przy czym 00 oznacza PZSzach, a liczby od
01 do 16 związki wojewódzkie w kolejności alfabetycznej, tj.:
01
02
03
04
05
06
07
08

DS
KP
LU
LB
LD
MP
MA
OP

Dolnośląski
Kujawsko-Pomorski
Lubelski
Lubuski
Łódzki
Małopolski
Mazowiecki
Opolski

09
10
11
12
13
14
15
16

PK
PL
PO
SL
SK
WM
WP
ZP

Podkarpacki
Podlaski
Pomorski
Śląski
Świętokrzyski
Warmińsko-Mazurski
Wielkopolski
Zachodnio-Pomorski

- trzecia cyfra oznacza stowarzyszenie lub osobę w kolejności:
0 – WZSzach, 1 – klub, 2 – zawodnik, 3 – sędzia, 4 – trener, 5 – instruktor, 6 – organizator,
- pozostałych pięć cyfr wykorzystuje związek nadający licencję w kolejności od 00001 do 99999.
5. Wysokość opłaty za przyznanie licencji ustala Zarząd PZSzach i publikuje w aktualnie
obowiązującym Komunikacie Organizacyjno-Finansowym; w 2007 roku wynosi ona 30 zł.
Partycypację związków szachowych we wniesionych za licencje opłatach ustala się następująco:
- 20 zł dla WZSzach, 10 zł dla PZSzach, jeśli licencję wystawia WZSzach,

-

-

20 zł dla PZSzach, 10 zł dla WZSzach, jeśli licencję wystawia PZSzach na wniosek przekazany
przez WZSzach (dotyczy związków wojewódzkich, które nie otrzymają prawa wystawiania licencji,
np. nie wywiązujących się naleŜycie z ustaleń organizacyjnych i finansowych PZSzach),
30 zł dla PZSzach, jeśli licencję wystawia PZSzach na wniosek przekazany bezpośrednio do biura
PZSzach.

6. WZSzach posiadający prawo przyznawania licencji z upowaŜnienia PZSzach jest zobowiązany, na
mocy umowy wymienionej w punkcie 2 niniejszej instrukcji, do:
- wydawania ofoliowanej legitymacji licencyjnej po przedłoŜeniu przez wnioskodawcę wymaganych
dokumentów i wniesieniu stosownej opłaty; licencja niezabezpieczona folią jest niewaŜna,
- ewidencjonowania wydanych licencji w rejestrze wojewódzkim zgodnie z zasadami numeracji
ustalonymi w punkcie 4 niniejszej instrukcji,
- rozliczania się z PZSzach ze środków finansowych pozyskanych z opłat licencyjnych nie później
niŜ do 7. dnia kaŜdego miesiąca,
- bieŜącego przekazywania drogą internetową zestawień wydanych licencji do Centralnego Rejestru
Członków Polskiego Związku Szachowego, według wzoru ustalonego przez PZSzach, na adres
licencje@pzszach.org.pl
Za Zarząd PZSzach:
Janusz Woda, Prezes
Warszawa, 14 grudnia 2006 r.

