STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZSzach
w Warszawie, 28 października 2006 roku
Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz, struktura, charakter prawny

1.

2.

1.
2.

1.

2.
3.

§1
Polski Związek Szachowy, zwany dalej w skrócie PZSzach, jest
ogólnokrajowym związkiem Wojewódzkich Związków Szachowych,
zwanych w skrócie WZSzach, innych stowarzyszeń, klubów i organizacji
szachowych oraz zawodników niezrzeszonych, zarejestrowanych
bezpośrednio w WZSzach.
Polski Związek Szachowy zastrzega sobie prawo wyłączności do uŜywania
skrótu „PZSzach”.
§2
Terenem działania PZSzach jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a
siedzibą miasto stołeczne Warszawa.
Dla realizacji swoich celów PZSzach moŜe działać równieŜ poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
PZSzach samodzielnie określa swoje cele, programy i struktury
organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne potrzebne w jego
działalności.
PZSzach ma osobowość prawną i jest jedynym reprezentującym
dyscyplinę szachy w kraju i polskie szachy za granicą.
PZSzach działa na podstawie prawa polskiego i międzynarodowych
przepisów dyscypliny sportowej szachy.
§4

PZSzach w ramach swojej działalności współpracuje z organizacjami sportowymi,
bądź instytucjami, które mają w profilu swojego działania dyscyplinę szachy.

1.

2.

§5
PZSzach jest członkiem Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE),
Europejskiej Unii Szachowej (ECU), Międzynarodowej Federacji Szachowej
Gry Korespondencyjnej (ICCF) i Stałej Komisji Kompozycji Szachowej
(PCCC). PZSzach moŜe być równieŜ członkiem innych organizacji o
podobnym profilu działania.
W kontaktach międzynarodowych PZSzach moŜe uŜywać nazwy „Fédération
Polonaise des Echecs” lub „Polish Chess Federation".

1.

§6
PZSzach zastrzega sobie wyłączne prawo do uŜywania logo w formie
przedstawionej na rysunku

Opis logo:
Czerwona stylizowana wieŜa szachowa na biało-czarnej szachownicy w kształcie
tarczy rycerskiej.
U góry tarczy napis - „1926”
Po lewej stronie szachownicy (na obwodzie tarczy) napis pionowy (z góry do dołu)
- „Polski Związek”
Po prawej stronie szachownicy (na obwodzie tarczy) napis pionowy (z dołu do góry)
„Szachowy” (dalszy ciąg)
Tarcza wraz z napisami jest wstawiona w rysunek stylizowanego polskiego orła ze
złotą koroną, z głową, usytuowaną bezpośrednio nad napisem „1926” zwróconą w
lewo.
2.

PZSzach moŜe mieć odznaki organizacyjne i honorowe oraz uŜywa
pieczęci określonych odrębnymi przepisami.
Rozdział 2
Cele i środki działania

1

2.

§7
Celem Związku jest rozwój i popularyzacja sportu szachowego, organizacja
współzawodnictwa sportowego, koordynacja działań wojewódzkich związków
szachowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyczynu sportowego w grze
bezpośredniej,
w
rozwiązywaniu
zadań
szachowych,
w
grze
korespondencyjnej i kompozycji szachowej.
Cele, o których mowa w ust. 1 PZSzach realizuje przede wszystkim poprzez:
(a) nadawanie wojewódzkim związkom szachowym licencji stanowiących
pełnomocnictwo PZSzach na określonym terenie,
(b) nadawanie licencji wymaganych przepisami ustawy: klubom,
zawodnikom, szkoleniowcom, trenerom i sędziom,

(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

organizowanie współzawodnictwa sportowego, a w szczególności imprez
z cyklu indywidualnych i druŜynowych mistrzostw Polski,
planowanie, prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodników,
trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy,
integrowanie środowiska szachowego,
prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie
kultury szachowej,
przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym,
reprezentowanie sportu szachowego w międzynarodowych organizacjach
szachowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym.

§8
Dla uzupełnienia środków finansowych na realizację celów statutowych PZSzach
moŜe prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami ustawy o sporcie kwalifikowanym.
Rozdział 3
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Związku dzielą się na:
(a)
zwyczajnych,
(b)
wspierających,
(c)
honorowych.
§ 10
1. Członkami zwyczajnymi PZSzach są, pod warunkiem posiadania licencji PZSzach:
(a) Wojewódzkie Związki Szachowe, działające na podstawie statutów
zarejestrowanych przez właściwe organy władzy państwowej i
uwzględniające zasady statutowe PZSzach i jego zwierzchnictwo
merytoryczne,
(b) polskie kluby sportowe i stowarzyszenia mające osobowość prawną,
działające w dyscyplinie szachy, będące członkami WZSzach,
przestrzegające zasady statutowe PZSzach i jego zwierzchnictwo
merytoryczne,
(c) osoby fizyczne z polskim obywatelstwem, działające w dyscyplinie
sportowej szachy, zrzeszone w klubach i stowarzyszeniach zajmujących
się sportem i kulturą szachową oraz zrzeszone bezpośrednio w
wojewódzkich związkach szachowych.
Członkowie zwyczajni są reprezentowani na Walnych Zgromadzeniach
Delegatów PZSzach przez delegatów wybranych zgodnie z ordynacją
wyborczą PZSzach.
2.
Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby prawne i fizyczne
zainteresowane realizacją celów Związku, wspierające działalność PZSzach
organizacyjnie i/lub finansowo. Osoby prawne działają w PZSzach poprzez
upełnomocnionych przedstawicieli.
3.
Status członka zwyczajnego lub wspierającego nadaje Zarząd na wniosek
zainteresowanego.

4.

1.

2.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów
PZSzach osobom fizycznym zasłuŜonym dla PZSzach, na wniosek Zarządu.
§ 11
Członkowie zwyczajni PZSzach poprzez swoich delegatów mają prawo do:
(a) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz PZSzach,
(b) zgłaszania postulatów i wniosków władzom PZSzach,
(c) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej
działalności PZSzach.
Członkowie honorowi i wspierający posiadają prawa członków zwyczajnych, z
wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 12
Członkowie PZSzach są zobowiązani do:
(a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju sportu i kultury szachowej oraz
dbania o właściwy wizerunek dyscypliny i PZSzach,
(b) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów
statutowych PZSzach,
(c) opłacania składki członkowskiej.
§ 13
1. Członkostwo PZSzach ustaje w przypadkach:
(a) wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu PZSzach,
(b) rozwiązania się WZSzach, stowarzyszenia lub klubu,
(c) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu PZSzach w
przypadku naruszenia postanowień Statutu oraz regulaminów PZSzach
lub zaniku działalności klubu/stowarzyszenia.
2.
Zaleganie z opłatą składek przez okres jednego roku, pomimo wezwania do
ich uiszczenia, daje Zarządowi prawo do wykluczenia członka PZSzach.
3.
Członek zwyczajny PZSzach moŜe być zawieszony w prawach członkowskich
przez Zarząd PZSzach, w przypadku naruszenia postanowień Statutu.
Zawieszenie w prawach członkostwa polega na okresowym pozbawieniu
uprawnień statutowych.
4.
Od uchwały Zarządu PZSzach o zawieszeniu w prawach członkowskich
przysługuje stronie prawo odwołania się w terminie 30 dni do Walnego
Zgromadzenia Delegatów.
Rozdział 4
Władze PZSzach, tryb ich wyboru, kompetencje i struktura.

1.
2.
3.

§ 14
Władze PZSzach
Walne Zgromadzenie Delegatów.
Zarząd.
Komisja Rewizyjna.

§ 15
Kadencja władz PZSzach trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym na zwyczajnym lub nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów

1.
2.
3.

§ 16
Zarząd PZSzach i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych
członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali zwolnieni.
Liczba dokooptowanych członków danego organu władzy nie moŜe
przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
W przypadku ustąpienia połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
wybranych na Walnym Zjeździe Delegatów, niezbędne jest przeprowadzenie
nowych wyborów.
§ 17
Walne Zgromadzenie Delegatów

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

NajwyŜszą władzą PZSzach jest Walne Zgromadzenia Delegatów.
W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział
delegaci mający polskie obywatelstwo, wybrani przez wojewódzkie zebrania
członków PZSzach.
W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym i
biernym prawem wyborczym:
a) członkowie honorowi i członkowie wspierający PZSzach,
b) członkowie Zarządu PZSzach i Komisji Rewizyjnej, którzy nie zostali
wybrani delegatami,
c) osoby fizyczne, imiennie zaproszone przez Zarząd PZSzach.
Mają oni wszystkie prawa delegatów, z wyjątkiem czynnego prawa
wyborczego.
Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach jest waŜne w przypadku
prawidłowości jego zwołania i uczestnictwa w nim przedstawicieli
przynajmniej 50% Wojewódzkich Związków Szachowych, bez względu na
liczbę obecnych delegatów.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy
czym do ich waŜności wymagana jest obecność przynajmniej 50% osób
uprawnionych do głosowania.
Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymaga
większości 2/3, spośród uprawnionych do głosowania w danym
Zgromadzeniu Delegatów.
Zmiana Statutu wymaga większości 2/3 głosów delegatów, uprawnionych do
głosowania w danym Zgromadzeniu Delegatów.
Zarząd PZSzach jest zobowiązany do powiadomienia członków zwyczajnych,
honorowych, wspierających i zaproszonych gości, o terminie, miejscu i
porządku obrad Walnego Zgromadzenia, przynajmniej 30 dni przed terminem
Zjazdu.
Walne Zgromadzenie Delegatów moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd
PZSzach raz na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze i co dwa lata jako
sprawozdawcze.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów moŜe być zwołane:
a) z własnej inicjatywy Zarządu,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek przynajmniej 50% Wojewódzkich Związków Szachowych.

d)

12.

na wniosek przynajmniej 50% łącznej liczby stowarzyszeń mających
licencje PZSzach,
(e) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach jest zwoływane
przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od daty przyjęcia wniosku i moŜe
podejmować uchwały wyłącznie w sprawach objętych wnioskiem o jego
zwołanie.

§ 18
Obowiązki i kompetencje zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)

uchwalanie generalnych kierunków działalności PZSzach,
rozpatrywanie sprawozdań władz PZSzach za okresy dwuletnie,
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na podstawie wniosku
Komisji Rewizyjnej,
wybór w odrębnych głosowaniach Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
nadawanie godności członka honorowego,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się PZSzach oraz o oszacowaniu jego
majątku,
podejmowanie uchwał o odwołaniu Zarządu PZSzach i Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu PZSzach, w sprawie wykluczenia
lub zawieszenia w prawach członkowskich,
uchwalanie statutu i jego zmian,
rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze PZSzach,
podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa uprawnień i
obowiązków PZSzach oraz w innych sprawach uznanych za konieczne,
uchwalanie ordynacji wyborczej delegatów na Walne Zgromadzenie
Delegatów.
§ 19
Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Delegatów. Procedura głosowania

1.
2.
3.
4.

5.

Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZSzach określa
Regulamin obrad zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
Wybory do władz Polskiego PZSzach Szachowego odbywają się w głosowaniu
tajnym, w którym biorą udział wyłącznie delegaci.
Walne Zgromadzenie wybiera kolejno Prezesa PZSzach, członków Zarządu
oraz Komisję Rewizyjną.
Kandydaci do władz zgłaszani są, w nieograniczonej liczbie, Komisji Wyborczej
i wpisywani na listę wyborczą po uzyskaniu ich zgody. Po zamknięciu wstępnej
listy kandydatów Komisja Wyborcza ustala listy wyborcze i opracowuje karty
do głosowania w porządku alfabetycznym nazwisk kandydatów.
Głosuje się przez pozostawienie na karcie wyborczej nie skreślonych nazwisk
tych kandydatów, na których delegat oddaje swój głos. Głos uwaŜa się za
niewaŜny, jeśli:
(a) liczba nie skreślonych kandydatów jest większa niŜ ustalona względnie
maksymalna liczba wybieranych w trakcie głosowania członków danego
organu władzy. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma obowiązek, przed
rozpoczęciem głosowania, poinformować delegatów jaka to jest liczba dla
danego głosowania.

(b) karta wyborcza jest przekreślona, uszkodzona lub zniszczona.
Karta wyborcza, na której delegat skreślił wszystkie nazwiska oznacza głos
waŜny, oddany przeciwko wszystkim kandydatom.
7.
Nazwisko kandydata dopisane na karcie wyborczej przez delegata nie jest
brane pod uwagę.
8.
Prezesem PZSzach wybrany zostaje kandydat, który otrzyma największą liczbę
głosów, nie mniej jednak niŜ połowę głosów delegatów przybyłych na obrady.
9.
Jeśli wybory nie przyniosą rezultatu, przewodniczący obrad zarządza II turę z
udziałem dwóch kandydatów, który otrzymali największą liczbę głosów.
Prezesem wybrany zostaje w II turze kandydat, który otrzyma większą liczbę
głosów waŜnych.
10.
Za wybranych do Zarządu, z wyłączeniem Prezesa, uwaŜa się kandydatów, w
liczbie nie przekraczającej 10, którzy uzyskali największą liczbę głosów, nie
mniej jednak niŜ połowę oddanych głosów waŜnych.
11.
JeŜeli liczba osób wybranych do Zarządu łącznie z Prezesem wynosi co
najmniej 9 wybory są zakończone; w przeciwnym wypadku przewodniczący
obrad zarządza wybory uzupełniające.
12.
W wyborach uzupełniających wybiera się do Zarządu taką liczbę osób by
Zarząd liczył łącznie 11 członków. Liczba kandydatów w tych wyborach
ograniczona jest do co najwyŜej podwójnej liczby miejsc pozostałych do
uzupełnienia składu Zarządu do 11 osób.
13.
Kandydatami w wyborach uzupełniających są osoby, które uzyskały największą
liczbę głosów w wyborach podstawowych. Wybranymi do Zarządu zostają
kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
14.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą kandydaci, którzy uzyskali największą
liczbę głosów.
15.
Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi nastąpić nie później niŜ
w 14 dni po Walnym Zgromadzeniu Delegatów. O jego wynikach Zarząd
powiadamia niezwłocznie właściwy sąd oraz właściwy urząd państwowy
odpowiedzialny za współpracę ze związkami sportowymi. Skład Zarządu i
Komisji Rewizyjnej oraz podział funkcji Zarząd publikuje niezwłocznie w
witrynie internetowej PZSzach oraz przesyła do wiadomości wojewódzkich
związków szachowych.
16.
Do chwili zatwierdzenia lub zmiany przez Walne Zgromadzenie Regulaminu
Obrad i Ordynacji Wyborczej obowiązują te dokumenty w formie przyjętej przez
poprzednie Walne Zgromadzenie.
6.

§ 20
Wojewódzkie Związki Szachowe. Ordynacja wyborcza
1.

Wojewódzkie Związki Szachowe są zobowiązane do realizacji wszelkich
zadań wynikających z treści licencji PZSzach stanowiącej nadanie funkcji
pełnomocnika PZSzach na danym obszarze oraz:
(a) organizacji wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów,
(b) wykonywanie zadań klasyfikacji i ewidencji w zakresie właściwym
związkom wojewódzkim,
(c) sprawowania orzecznictwa w zakresie dyscyplinarnym na danym
terenie,
(d) sprawowanie z upowaŜnienia PZSzach nadzoru merytorycznego nad
prawidłowością funkcjonowania klubów, stowarzyszeń i sekcji

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

członkowskich.
Wojewódzki Związek Szachowy wyłania delegatów na Walne Zgromadzenie
Delegatów PZSzach według następującego klucza:
(a) kaŜdemu Wojewódzkiemu Związkowi przysługuje jeden mandat
delegata,
(b) za kaŜdą rozpoczętą dziesiątkę klubów, sekcji i stowarzyszeń,
mających członkostwo polskiego i wojewódzkiego związków przysługuje
jeden mandat.
Wykorzystanie uprawnienia, o którym mowa w punkcie 2, ustęp „b” jest
uzaleŜnione od wykonania obowiązków określonych w punkcie 1.
Zebrania wojewódzkie wybierające delegatów na Walne Zgromadzenie
Delegatów mają prawo wyboru delegatów rezerwowych i określenia trybu
obejmowania zastępstwa przez rezerwowego delegata.
W zebraniu wyborczym WZSzach na Walne Zgromadzenie Delegatów
PZSzach mają prawo brać udział z głosem stanowiącym przedstawiciele
klubów/stowarzyszeń danego związku oraz zawodnicy niezrzeszeni w
klubach/stowarzyszeniach, zarejestrowani bezpośrednio w WZSzach, w liczbie
1 delegat na kaŜdych 50 tak zarejestrowanych zawodników w WZSzach.
Bierne prawo wyborcze na zebraniu wyborczym pokrywa się z biernym
prawem wyborczym do władz danego WZSzach.
Organizację i tryb wyboru delegatów WZSzach określa zarząd danego związku
wojewódzkiego, natomiast regulamin obrad zebrania wyborczego określają
uczestnicy tego zebrania.
Kadencja delegatów trwa cztery lata, chyba, Ŝe WZSzach podejmie inną
uchwałę.
Mandat delegata wygasa automatycznie w przypadku:
(a)
śmierci delegata,
(b)
zmiany przynaleŜności terytorialnej na inne województwo,
(c)
utraty czynnego lub biernego prawa wyborczego.
Zebranie wyborcze zwołuje zarząd danego WZSzach powiadamiając
zainteresowanych w sposób zgodny ze statutem danego WZSzach dla
zjazdów nadzwyczajnych.
Klub i stowarzyszenie, o których mowa w §10 punkt 1, mogą posiadać status
członka zwyczajnego tylko na obszarze województwa właściwego
terytorialnie i jedynie w obrębie właściwego związku wykorzystywać prawa
wyborcze, o których mowa w punktach 5 i 6.
Posiadanie statusu członka stowarzyszonego innego związku nie pozbawia
klubu i stowarzyszenia prawa do udziału w Ŝyciu sportowym, natomiast
wykluczone jest podwójne korzystanie z prawa wyborczego.
§ 21
Zarząd PZSzach

1.
2.
3.
4.

Zarząd jest najwyŜszą władzą PZSzach, w okresie między Walnymi
Zgromadzeniami Delegatów.
Zarząd PZSzach składa się z 9-11 członków, w tym prezesa, wiceprezesów,
sekretarza generalnego i skarbnika.
Posiedzenia Zarządu PZSzach odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
W okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu, prezes podejmuje decyzje w
sprawach niezastrzeŜonych do decyzji Zarządu.

5.

6.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności
przynajmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje
głos przewodniczącego obrad.
Nieobecność członka Zarządu na trzech kolejnych posiedzeniach, bez
usprawiedliwienia, daje Zarządowi prawo do zawieszenia go w prawach
członka Zarządu i złoŜenia wniosku do Walnego Zgromadzenia Delegatów o
jego odwołanie z funkcji członka Zarządu.
§ 22
Kompetencje Zarządu PZSzach

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów.
Reprezentowanie PZSzach i działanie w jego imieniu.
Interpretacja statutu i regulaminów oraz przepisów wewnętrznych.
Podejmowanie uchwał o przyjęciu lub ustaniu członkostwa zwyczajnego i
wspierającego.
Powoływanie Komisji oraz innych jednostek organizacyjnych PZSzach.
Uchwalanie regulaminów jednostek organizacyjnych PZSzach.
Zatwierdzanie regulaminów komisji zwyczajnych PZSzach.
Uchwalanie trybu nadawania i pozbawiania licencji zawodnikom, klubom,
szkoleniowcom, trenerom i sędziom biorącym udział we współzawodnictwie
sportowym.
Ustalanie składek członkowskich i innych opłat związanych z uprawianiem
szachów.
Uchwalanie i realizacja planów pracy, szkoleniowych i finansowych.
Przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych PZSzach.
Wyznaczanie osób uprawnionych do podpisywania dokumentów
finansowych.
Nadawanie odznak PZSzach oraz wnioskowanie o nadawanie odznaczeń
resortowych i państwowych.
Uchwalanie przepisów uprawiania szachów w Polsce, w tym:
(a) zasad współzawodnictwa sportowego i imprez z cyklu mistrzostw
Polski,
(b) zasad powoływania kadry narodowej,
(c) zasad zmiany barw klubowych,
(d) praw i obowiązków zawodników amatorów i zawodowców,
(e) związkowych przepisów zakresu badań lekarskich,
(f) związkowych przepisów antydopingowych,
Powoływanie kadry narodowej i reprezentacji kraju.
Powoływanie trenerów kadry narodowej i młodzieŜowej.
Powoływanie i odwoływanie dyrektora biura PZSzach oraz ustalanie zakresu
jego obowiązków i uprawnień.
§ 23
Komisja Rewizyjna

1.

Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, w tym: przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie moŜe
być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu PZSzach.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Komisja Rewizyjna przeprowadza, przynajmniej raz w roku, kontrolę
całokształtu działania PZSzach ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
Sprawozdanie z kontroli powinno zostać opublikowane.
Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów
sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenia
Zarządowi absolutorium.
Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje
Zarządowi PZSzach.
Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu PZSzach z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli i Ŝądania usunięcia nieprawidłowości.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upowaŜniony przez niego członek
komisji moŜe brać udział w posiedzeniach wszelkich organów PZSzach z
głosem doradczym.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie
regulaminu.
§ 24
Inne

1.
2.
3.

4.

5.
6.

W celu realizacji zadań statutowych PZSzach moŜe przekazać część
uprawnień wojewódzkim związkom szachowym.
W strukturze PZSzach mogą działać komisje zwyczajne i autonomiczne oraz
zespoły stałe lub okresowe, jako opiniodawcze i doradcze Zarządu PZSzach.
Do komisji zwyczajnych zalicza się:
(a)
Komisję Sportową,
(b)
Komisję Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu,
(c) Komisję ds. MłodzieŜy i Szkolenia,
(d)
Komisję WyróŜnień i Dyscypliny,
(e)
Komisję ds. Szachistów Niepełnosprawnych.
Do komisji autonomicznych zalicza się:
(a)
Komisję Szachowej Gry Korespondencyjnej,
(b)
Komisję Kompozycji Szachowej,
(c)
Komisję Rozwiązywania Zadań Szachowych,
(d)
Kolegium Sędziów,
(e)
Kolegium Trenerów.
Regulaminy działania komisji zwyczajnych zatwierdza Zarząd.
Regulaminy działania komisji autonomicznych oraz Komisji Rewizyjnej
zatwierdza Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach.
Rozdział 5
Nagrody i wyróŜnienia

1.
2.

§ 25
Zarząd PZSzach ma prawo nagradzania i wyróŜniania działaczy,
zawodników, sędziów i trenerów.
Rodzaje nagród i wyróŜnień oraz warunki ich przyznawania określa
regulamin zatwierdzany przez Zarząd PZSzach.

Rozdział 6
Odpowiedzialność dyscyplinarna

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

§ 26
Orzecznictwo dyscyplinarne jest dwustopniowe.
W pierwszej instancji orzecznictwo sprawują:
(a)
kluby wobec swoich członków,
(b)
wojewódzkie komisje dyscyplinarne w przypadku niezrzeszonych
zawodników, braku prawidłowej przynaleŜności klubowej lub
niemoŜności prawidłowego wykonania obowiązków w trybie „a”.
Organem odwoławczym w przypadku określonym w punkcie 2(a) jest
wojewódzka komisja dyscyplinarna, w przypadku określonym w punkcie 2(b)
zarząd WZSzach.
Orzecznictwo na terenie danego województwa sprawuje WZSzach, poza
przypadkami zastrzeŜonymi dla orzecznictwa PZSzach, przy czym
orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej i wydawane przez nią pouczenia mają
moc wytycznych dla orzecznictwa dyscyplinarnego klubowego i
wojewódzkiego.
Zarząd PZSzach ma prawo nakładania kar na:
(a)
członków PZSzach,
(b)
zawodników,
(c)
trenerów i instruktorów,
(d)
sędziów,
(e)
działaczy.
Tryb postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin Dyscyplinarny
PZSzach uchwalony przez Zarząd.
Organem dyscyplinarnym PZSzach jest Komisja WyróŜnień i Dyscypliny.
Członków komisji powołuje i odwołuje Zarząd. Zarząd ma prawo upowaŜnić
inne komisje PZSzach do orzekania jako pierwsza instancja w zakresie
spraw właściwych dla danej komisji.
Przewinienia sędziów, w zakresie sprawowania funkcji i podejmowanych
decyzji podlegają orzecznictwu dyscyplinarnemu Wojewódzkich Kolegiów
Sędziów, Kolegium Sędziów PZSzach i Ogólnopolskiej Konferencji
Sędziowskiej.
W postępowaniu dyscyplinarnym mogą być stosowane kary zasadnicze i
dodatkowe.
9.1. Kary zasadnicze:
(a) upomnienie,
(b) ostrzeŜenie,
(c) nagana,
(d) dyskwalifikacja,
(e) pozbawienie licencji,
(f)
wykluczenie z PZSzach.
9.2. Kary dodatkowe:
(a) wykluczenie na czas określony lub na stałe z kadry narodowej,
(b) zakaz piastowania określonych funkcji sportowych lub
społecznych w komórkach organizacyjnych PZSzach,
(c) ogłoszenie orzeczenia w wewnętrznych wydawnictwach,
(d) kary finansowe.

10.
11.
12.

Kary orzekane przez Komisję WyróŜnień i Dyscypliny oraz Kolegia Sędziów
mogą być zawieszane w ich wykonaniu.
Decyzje Kolegium Sędziów w sprawach przepisów gry są ostateczne.
Organem odwoławczym w postępowaniu dyscyplinarnym jest Zarząd
PZSzach i w drugiej instancji Walne Zgromadzenie Delegatów, a w
odniesieniu do sędziów Ogólnopolska Konferencja Sędziowska i Walne
Zgromadzenie Delegatów.
Rozdział 7
Majątek i fundusze PZSzach

§ 27
Majątek PZSzach stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości, wartości
niematerialne i prawne. Fundusze PZSzach są tworzone m.in.:
1.
z wpływów z zawodów organizowanych przez PZSzach,
2.
z dotacji na realizację zadań państwowych,
3.
ze składek członkowskich i opłat licencyjnych,
4.
z darowizn,
5.
z innych wpływów uzyskanych z działalności PZSzach.
§ 28
Dla waŜności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych
PZSzach wymagane jest współdziałanie dwóch osób, w tym prezesa lub
wiceprezesa oraz głównego księgowego lub skarbnika, względnie innej uprawnionej
przez Zarząd osoby.
§ 29
Zakres i zasady działalności finansowej PZSzach określa na mocy uchwały Zarząd.
Rozdział 8
Rozwiązanie się PZSzach

1.

2.

§ 30
Uchwałę w sprawie rozwiązania się PZSzach podejmuje Walne Zgromadzenie
Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy liczby
delegatów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
Uchwała o rozwiązaniu się PZSzach określa sposób likwidacji, cel
przeznaczenia majątku PZSzach oraz osobę likwidatora.

