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Projekt z dnia 20.08.2020 

 

Rozdział 1 

Nazwa, teren działania, siedziba władz, struktura, charakter prawny. 
 

§ 1 
 

Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy, w skrócie WMZSzach, zwany 

dalej „Związkiem”, jest wojewódzkim związkiem sportowym, zrzeszającym 

stowarzyszenia, kluby i organizacje szachowe. 

 

§ 2 
 

1. Terenem działania Związku jest obszar województwa warmińsko-

mazurskiego.  

 

2. Dla realizacji swoich celów Związek może działać również poza 

granicami województwa warmińsko-mazurskiego oraz kraju. 

 

§ 3 
 

1. Związek jest członkiem Polskiego Związku Szachowego (PZSzach), 

Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu (WMFS) i działa zgodnie z ich 

statutem, regulaminami, uchwałami i wytycznymi. 

 

2. Związek może być również członkiem innych organizacji o podobnym 

profilu działania w tym również międzynarodowych. 

 

§ 4 
 

 Związek działa na podstawie prawa polskiego i międzynarodowych 

przepisów FIDE dotyczących dyscypliny sportowej szachy. 
 

§ 5 
 

Związek może posiadać odznaki organizacyjne i honorowe oraz używać 

pieczęci określonych oddzielnymi przepisami. Nazwa i znak Związku są 



prawnie zastrzeżone. Zgoda  na  korzystanie  z  nazwy  i  znaku  

WMZSZACH  udzielana  jest  pisemnie  na  wniosek  zainteresowanego. 

 

§ 6 
 

Związek posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego 

Rejestru Sądowego. Związek jest powołany na czas nieokreślony. 

 

§ 7 
 

Związek prowadzi działalność w zakresie pożytku publicznego na rzecz 

ogółu społeczności. 

 

§ 8 
 

Związek jest organizacją typu non-profit, a ewentualne dochody przeznacza 

w całości na realizację celów statutowych oraz w zakresie pożytku 

publicznego. Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów 

statutowych WMZSzach może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§ 9 
 

WMZSzach opiera  swoją  działalność na pracy społecznej członków . Dla 

realizacji określonych celów statutowych WMZSzach może jednak  

zatrudniać pracowników. 
 

 

Rozdział 2 

Cele i środki działania 
 

§ 10 
 

1. Celem Związku jest rozwój i popularyzacja sportu szachowego, oraz 

organizacja współzawodnictwa sportowego. 
 

2. Cele o których mowa w ust.1 Związek realizuje przede wszystkim przez: 

a) realizację wytycznych PZSzach i WMFS w zakresie rozwoju sportu 

szachowego, 



b) organizowanie współzawodnictwa sportowego, a w szczególności imprez 

z cyklu indywidualnych i drużynowych mistrzostw województwa 

c) planowanie, prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodników, 

trenerów, instruktorów, nauczycieli, sędziów oraz działaczy,  

d) integrowanie środowiska szachowego, 

e) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie 

kultury szachowej, 

f) powoływanie i przygotowywanie kadr wojewódzkich do uczestnictwa w 

krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w zakresie 

na jaki pozwalają fundusze Związku 

g)  wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem sportu szachowego,    

h) wspieranie upowszechniania sportu szachowego w środowiskach osób 

niepełnosprawnych, 

i) działanie na rzecz zwalczania dopingu elektronicznego w szachach, 

j) działania  na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy 

między społeczeństwami. 

 

 

Rozdział 3 
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki 

 

§ 11 
 

1. Członkami Związku mogą być kluby sportowe oraz inne osoby prawne 

których akt założycielski, statut lub umowa przewiduje prowadzenie 

działalności w sporcie szachowym na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego. 
 

2. Przyjęcie w poczet członków Związku następuje na podstawie uchwały 

Zarządu Związku na wniosek zainteresowanego. 

 

3. Klub/sekcja zarejestrowany za pośrednictwem Związku w PZSzach 

automatycznie nabywa członkostwo Związku. 

 

§ 12 
 

Członkowie Zwyczajni Związku mają prawo do: 

1. uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, 

2. zgłaszania postulatów i wniosków władzom Związku, 



3. głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, zgodnie z 

ordynacją wyborczą, 

4. czynne i bierne prawo wyborcze. 

 

Członkowie Zwyczajni Związku są zobowiązani do: 

1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju sportu i kultury szachowej, 

2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu 

Związku, 

3. opłacania składki członkowskiej, 

4. przestrzegania zasad etyki sportowej oraz dbania o właściwy wizerunek 

dyscypliny.  

 

§ 13 
 

1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku: 

a) wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku, 

b) rozwiązania się stowarzyszenia, klubu, lub innej osoby prawnej będącej 

członkiem Związku, 

c) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w 

przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i 

regulaminów Związku, 

d) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu PZSzach w 

przypadku naruszenia postanowień Statutu oraz regulaminów PZSzach. 

 

2. Zaleganie z opłatą składek przez okres dwóch lat, pomimo wezwania do 

ich uiszczenia w formie listu poleconego wysłanego na adres podany 

podczas rejestracji, daje Zarządowi prawo do wykluczenia członka 

Związku. 

 

3. Członek Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez 

Zarząd Związku, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu. 

Zawieszenie w prawach członkostwa polega na okresowym pozbawieniu 

uprawnień Statutowych. 

 

4. Od uchwały Zarządu Związku o zawieszeniu w prawach członkowskich 

lub wykluczenia przysługuje stronie prawo odwołania się w terminie 30 dni 

do Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

 

 



§ 14 

Członkostwo  Honorowe 

 1. Członkiem Honorowym Związku może być osoba fizyczna szczególnie 

zasłużona dla WMZSZACH  zarówno w  obszarze sportowym, 

organizacyjnym  jak  i  finansowym. 

2. Członkostwo Honorowe nadaje uchwałą Walne Zebrania Delegatów na 

pisemny wniosek Zarządu. Zwykłą  większością głosów. 

3. Członek Honorowy ma prawo  uczestniczyć we wszystkich imprezach 

organizowanych  przez WMZSZACH  , a także w posiedzeniach Walnego 

Zebrania Delegatów. 

4.Członek Honorowy jest obowiązany dbać dobre imię Związku na arenie 

krajowej i międzynarodowej. 

5. Członkostwo Honorowe jest dożywotnie. 

6. Członkostwo Honorowe można utracić uchwałą Walnego Zebrania 

Delegatów w przypadku ciężkiego naruszenia prawa i etyki, rzutujący na  

wizerunek  WMZSZACH w opinii publicznej. 

 

Rozdział 4 

Władze Związku, tryb ich wyboru, kompetencje i struktura 
 

§ 15 
 

Władzami Związku są: 

1. Walne Zgromadzenie Delegatów,  

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 16 
 

Kadencja władz Związku trwa  cztery lata, a ich wybór odbywa się w 

głosowaniu tajnym na zwyczajnym lub nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Delegatów. 

 

§ 17 



 

1. Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna mają prawo doboru nowych 

członków w miejsce tych, którzy zrezygnowali lub zostali  zwolnieni  z 

danego organu  władz  WMZSZACH, kierując  się  dobrem  i    zachowaniem  

skuteczności   pracy  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej. 
 

2. Liczba dobranych członków danego organu władzy nie może przekraczać 

½ ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. 

 

3. W przypadku rezygnacji więcej niż połowy członków Zarządu lub 

Komisji Rewizyjnej, wybranych na Walnym Zgromadzeniu Wyborczym, 

niezbędne jest przeprowadzenie nowych wyborów 

 

4. Wybory  powinny  być  zorganizowane  niezwłocznie, maksymalnie  w 

ciągu  2  miesięcy  od  zaistnienia  sytuacji  opisanej  w ust.3 

 

5. W  przypadku  rezygnacji  lub  odwołania  Prezesa  WMZSZACH  przed  

upływem  kadencji obowiązki  przejmuje  Wiceprezes, a  w przypadku  

rezygnacji  Wiceprezesa wybrany  przez  Zarząd  w glosowaniu  jawnym  

członek  Zarządu WMZSZACH. 

6. Wybory  na  Prezesa  powinny  być  zorganizowane  niezwłocznie, 

maksymalnie  w  ciągu  2  miesięcy  od  zaistnienia  sytuacji  opisanej  w 

ust.5 

7. Zarząd Związku jest zobowiązany do powiadomienia członków 

zwyczajnych o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Wyborczego 

Zgromadzenia przynajmniej 30 dni przed terminem Zjazdu za 

pośrednictwem strony internetowej Związku lub pocztą elektroniczną 

wysłaną na adresy e-mail członków zwyczajnych.  Obwieszczenie na stronie 

internetowej Związku jest skutecznym zawiadomieniem. 

 

 
Walne Zgromadzenie Delegatów 

 

§ 18 
 

1.  Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenia Delegatów. 

 



2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział 

delegaci członków Związku w liczbie zgodnej z kluczem uchwalonym przez 

Zarząd Związku. 

 

3. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą brać udział: 

a) członkowie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej, którzy nie zostali 

wybrani delegatami, 

b) osoby fizyczne, imiennie zaproszone przez Zarząd Związku, 

c) kandydaci do władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku, o ile 

wniosek jest poparty przez dwóch członków Związku, i zgromadzenie ma 

charakter wyborczy. 

Mają oni wszystkie prawa delegatów, z wyjątkiem głosu stanowiącego i 

czynnego prawa wyborczego. 

 

4. Walne Zgromadzenie Delegatów WMZSzach jest prawomocne w 

przypadku prawidłowości jego zwołania, bez względu na liczbę obecnych 

delegatów. 

 

5. Jeżeli w statucie nie jest zapisane inaczej, uchwały Walnego 

Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy czym 

do ich ważności wymagana jest obecność przynajmniej 50% osób 

uprawnionych do głosowania w danym Walnym Zgromadzeniu Delegatów. 

 

6. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wymaga 

większości 2/3, spośród uprawnionych do głosowania w danym Walnym 

Zgromadzeniu Delegatów.  

 

7. Zmiana Statutu wymaga większości 2/3 głosów delegatów, uprawnionych 

do głosowania wdanym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.  

 

8. Zarząd Związku jest zobowiązany do powiadomienia członków 

zwyczajnych o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

przynajmniej 30 dni przed terminem Zjazdu za pośrednictwem strony 

internetowej Związku  lub pocztą elektroniczną wysłaną na adresy e-mail 

członków zwyczajnych. Obwieszczenie na stronie internetowej Związku 

jest skutecznym zawiadomieniem. 

 

9.  Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

 



10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez 

Zarząd Związku raz na rok, przy czym co  cztery lata jako sprawozdawczo-

wyborcze, a w pozostałych latach jako sprawozdawcze.  

 

11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane: 

a) z własnej inicjatywy Zarządu,  

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c) na wniosek przynajmniej 50% członków Związku,  

d) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

 

12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez 

Zarząd w terminie trzech miesięcy od daty przyjęcia wniosku i może 

podejmować uchwały wyłącznie w prawach objętych wnioskiem o jego 

zwołanie.  

 

13. Jeżeli po złożeniu wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Delegatów wpłyną kolejne, to Zarząd ma prawo zwołać 

jedno Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, które będzie 

obradowało nad wszystkimi wnioskami. W takim przypadku termin 

zwołania liczony jest od daty pierwszego wniosku, a wszystkie pozostałe 

wnioski muszą wpłynąć na co najmniej miesiąc przed wyznaczonym 

terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

 

14. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane w celu 

dokonania zmian w statucie Związku, to szczegółowe propozycje w tym 

zakresie powinny zostać opublikowane na stronie internetowej Związku co 

najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Delegatów.  

 

§ 19 

 
Obowiązki i kompetencje zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów: 

1. uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku, 

2. rozpatrywanie sprawozdań władz Związku, 

3. udzielanie absolutorium, na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej, 

ustępującemu Zarządowi, 

4. wybór w odrębnych głosowaniach Prezesa, Zarządu oraz Komisji 

Rewizyjnej, 

5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Związku oraz o oszacowaniu i 

przeznaczeniu jego majątku, 



6. podejmowanie uchwał o odwołaniu Prezesa, Zarządu oraz Komisji 

Rewizyjnej, 

7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku w sprawie 

wykluczenia lub zawieszenia w prawach członkowskich, 

8. uchwalanie statutu i jego zmian, 

9. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze Związku, 

10. uchwalanie Regulaminu Dyscyplinarnego Związku, 

11. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu. 

 

 

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Delegatów. 

Procedura głosowania. 
 

§ 20 
 

1. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Delegatów określa       

zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Delegatów Regulamin Obrad. 

 

2. Wybory do władz Związku odbywają się w głosowaniu tajnym, w którym 

biorą udział wyłącznie delegaci. 

 

3. Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera kolejno Prezesa Związku, 

pozostałych członków Zarządu oraz Komisję Rewizyjną. 

 

4. Wszyscy 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. 

 

5. Głosuje się przez pozostawienie na karcie wyborczej nieskreślonych 

nazwisk tych kandydatów, na których delegat oddaje swój głos. Głos uważa 

się za nieważny, jeśli: 

a) liczba nieskreślonych kandydatów jest większa niż ustalona, względnie 

maksymalna liczba wybieranych w trakcie głosowania członków danego 

organu władzy. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma obowiązek, 

przed rozpoczęciem głosowania, poinformować delegatów jaka liczba 

członków władz jest wybierana wdanym głosowaniu. 

b) karta wyborcza jest przekreślona, uszkodzona lub zniszczona. 

 



6. Karta wyborcza, na której delegat skreślił wszystkie nazwiska oznacza 

głos ważny, oddany przeciwko wszystkim kandydatom. 

 

7. Nazwisko kandydata dopisane na karcie wyborczej przez delegata nie jest 

brane pod uwagę. 

 

8. Prezesem Związku wybrany zostaje w I turze kandydat, który otrzyma 

więcej niż połowę oddanych ważnych głosów. 

 

9. Jeśli wybory nie przyniosą rezultatu, przewodniczący obrad zarządza II 

turę z udziałem dwóch kandydatów, którzy w I turze otrzymali największą 

liczbę głosów. Prezesem wybrany zostaje w II turze kandydat, który otrzyma 

większą liczbę głosów, nawet jeśli nie osiągnie połowy głosów. 

 

10. Przed przystąpieniem do wyborów członków Zarządu nowo wybrany 

Prezes ma prawo określić liczbę pozostałych wybieranych członków 

Zarządu w przedziale między 5-8 osób. 

 

11. Wybranymi do Zarządu w I turze zostają kandydaci, w liczbie nie 

większej niż wskazana przez Prezesa, którzy uzyskali największą liczbę 

głosów, nie mniej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. 

 

12. Jeżeli liczba osób wybranych w ten sposób do Zarządu jest równa liczbie 

wybieranych członków zaproponowanych przez Prezesa wybory są 

zakończone; w przeciwnym wypadku przewodniczący obrad zarządza 

wybory uzupełniające. 

 

13. Kandydatami w wyborach uzupełniających są osoby, które uzyskały 

największą liczbę głosów w wyborach podstawowych, a nie zostały 

wybrane. Liczba kandydatów w tych wyborach ograniczona jest do co 

najwyżej podwójnej liczby miejsc pozostałych do uzupełnienia składu 

Zarządu. Wybranymi do Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów, przy czym nie jest wymagane przekroczenie 

połowy oddanych głosów. 

 

14. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą kandydaci, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 

 

15. Ukonstytuowanie się Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej musi nastąpić 

nie później niż 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, Komisji Rewizyjnej oraz podział funkcji Zarząd publikuje 

niezwłocznie w witrynie internetowej Związku oraz przesyła do wiadomości 

członków Związku.  

 

16. Do chwili zatwierdzenia lub zmiany przez Walne Zgromadzenie 

Delegatów Regulaminu Obrad obowiązuje ten regulamin w formie przyjętej 

przez poprzednie Walne Zgromadzenie Delegatów. 

 

17. Członek Zarządu Związku nie może: 

a) łączyć tej funkcji z funkcją w Komisji Rewizyjnej, 

b) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z 

realizacją działań statutowych Związku, 

c) być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

d) być osobą będącą małżonkiem lub małżonką członka Komisji Rewizyjnej 

Związku oraz osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

 

18. Członek Komisji Rewizyjnej Związku nie może: 

a) łączyć tej funkcji z funkcją w Zarządzie, 

b) być osobą będącą małżonkiem lub małżonką członka Zarządu oraz osobą 

pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej, 

c) być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

 

Zarząd Związku 

 
§ 21 

 

1. Zarząd jest najwyższą władzą Związku, w okresie między Walnymi 

Zgromadzeniami Delegatów. Pracami  Zarządu  kieruje  Prezes.   

 

2. Zarząd Związku składa się z 6-9 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa 

i Sekretarza. 

 



3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu  po WZD, któremu 

przewodniczy Prezes. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się co 

najmniej raz na kwartał. Dopuszcza się posiedzenia Zarządu w trybie 

zdalnym. W okresie między posiedzeniami Zarządu, Prezes podejmuje 

decyzje odnośnie bieżącej działalności Związku. 

 

4. Podstawową formą  podejmowania  decyzji  przez Zarząd   są  uchwały  i  

rozporządzenia W okresach pomiędzy swymi posiedzeniami Zarząd może 

podejmować uchwały i rozporządzenia w trybie określonym w Regulaminie 

Głosowań Elektronicznych. 

 

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje 

głos Prezesa WMZSZACH. 

 

6. Nieobecność członka Zarządu na trzech kolejnych posiedzeniach, bez 

usprawiedliwienia, daje Zarządowi prawo do zawieszenia go w prawach 

członka Zarządu i złożenia wniosku do Walnego Zgromadzenia Delegatów 

o jego odwołanie z funkcji członka Zarządu. 

 

§ 22 
Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów, 

2. Reprezentowanie Związku i działanie w jego imieniu, 

3. Interpretacja statutu i regulaminów oraz przepisów wewnętrznych, 

4. Podejmowanie uchwał o przyjęciu lub ustaniu członkostwa, 

5. Powoływanie Komisji oraz innych jednostek organizacyjnych Związku, 

6. Uchwalanie regulaminów jednostek organizacyjnych Związku, 

7. Zatwierdzanie regulaminów komisji zwyczajnych Związku, 

8. Ustalanie składek członkowskich i innych opłat związanych z 

uprawianiem szachów, 

9. Uchwalanie i realizacja planów pracy, szkoleniowych i finansowych, 

10. Przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych 

Związku, 

11. Wyznaczanie osób uprawnionych do podpisywania dokumentów 

finansowych, 

12. Wybieranie delegatów na Walne Zebrania Delegatów PZSzach oraz 

WMFS, 

13. Wnioskowanie o nadawanie odznaczeń resortowych i państwowych, 



14. Prawo nagradzania i wyróżniania działaczy, zawodników, sędziów i 

trenerów, 

15. Prawo nakładania kar, 

16. Ustalanie: 

a)zasad współzawodnictwa sportowego i zawodów z cyklu o mistrzostwo 

województwa, 

b)zasad powoływania kadry wojewódzkiej,  

c)zasad przynależności klubowych, 

17.Powoływanie kadry wojewódzkiej, 

18.Powoływanie trenerów kadry wojewódzkiej, 

19.Reprezentowanie środowiska szachowego w kontaktach z władzami 

państwowymi. 

 

 

Komisja Rewizyjna 
§ 22 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego i 

sekretarza. 
 

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę 

całokształtu działania Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 

finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań. 

Sprawozdanie z kontroli powinno zostać opublikowane. 

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów 

sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenia 

Zarządowi absolutorium. 

 

4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje 

Zarządowi Związku. 

 

5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Związku z 

wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania usunięcia 

nieprawidłowości. 

 

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego 

członek Komisji może brać udział w posiedzeniach wszelkich organów 

Związku z głosem doradczym. 

 

 



Inne 

 

§ 23 
 

1. W strukturze Związku mogą działać komisje zwyczajne i autonomiczne 

oraz zespoły, stałe lub okresowe jako opiniodawcze i doradcze Zarządu 

Związku. Do komisji zwyczajnych zalicza się, między innymi: 

a) Komisję sportową, 

b) Komisję klasyfikacji i rankingu, 

c) Komisję młodzieżową, 

d) Komisję dyscyplinarną, 

e)Komisję ewidencji. 

Do komisji autonomicznych zalicza się: 

a) Komisję Szachowej Gry Korespondencyjnej, 

b) Komisję Kompozycji Szachowej, 

c) Kolegium Sędziów. 

d) Kolegium Trenerów. 

 

2. Komisje Autonomiczne mają prawo zarejestrować się jako 

stowarzyszenia i wtej formie mogą uzyskać członkostwo Związku. 

 

3.Regulaminy działania komisji zatwierdza Zarząd. 

 

 

Rozdział 5 

Nagrody i wyróżnienia 

 
§ 24 

 

1. Zarząd Związku ma prawo nagradzania i wyróżniania działaczy, 

zawodników, sędziów i trenerów. 

 

2. Zarząd Związku ma prawo nagradzania i wyróżniania innych osób 

fizycznych i prawnych zasłużonych dla rozwoju i popularyzacji sportu 

szachowego. 

 

3. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki ich przyznawania określają 

uchwały Zarządu Związku. 

 

 



Rozdział 6 

Odpowiedzialność dyscyplinarna 

 

§ 25 
 

1. Zarząd Związku ma prawo nakładania kar na: 

a) członków Związku  

b) zawodników, 

c) trenerów i instruktorów, 

d) sędziów, 

e) działaczy. 

 

2. Organem dyscyplinarnym Związku jest Komisja Dyscyplinarna. 

Członków Komisji powołuje i odwołuje Zarząd. Zarząd ma prawo 

upoważnić inne komisje Związku do orzekania jako pierwszą instancję w 

zakresie spraw właściwych dla danej komisji. Komisja Dyscyplinarna 

powoływana jest każdorazowo indywidualnie do  rozpatrywanej sprawy. 

 

3. Zarząd Związku może przekazać sprawę dotyczącą odpowiedzialności 

dyscyplinarnej do rozpatrzenia przez Komisję Etyki lub Komisję Wyróżnień 

i Dyscypliny Polskiego Związku  Szachowego. 

 

4. Przewinienia sędziów, w zakresie sprawowania funkcji i podejmowanych 

decyzji podlegają orzecznictwu dyscyplinarnemu Kolegium Sędziów. 

 

4. W postępowaniu dyscyplinarnym mogą być stosowane: 

4.1 kary zasadnicze: 

a) upomnienie, 

b) ostrzeżenie, 

c) nagana, 

d) dyskwalifikacja, 

e) pozbawienie licencji, 

f) wykluczenie ze Związku. 

4.2 kary dodatkowe: 

a) wykluczenie na czas określony lub na stałe z kadry, 

b) zakaz piastowania określonych funkcji sportowych lub społecznych w 

komórkach organizacyjnych Związku, 

c) ogłoszenie orzeczenia w wewnętrznych wydawnictwach, 

d) kary finansowe. 

 



5. Kary orzekane przez Komisję Dyscyplinarną i Kolegium Sędziów mogą 

być zawieszane w ich wykonaniu. Organem odwoławczym w postępowaniu 

dyscyplinarnym jest Zarząd Związku i w drugiej instancji Walne 

Zgromadzenie Delegatów.  

 

6. Decyzje Kolegium Sędziów w sprawach przepisów gry są ostateczne.  

 

7. Tryb postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin Dyscyplinarny 

Związku uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów WMZSzach. 

 

 

Rozdział 7 
Majątek i fundusze WMZSzach 

 

§ 26 
 

Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, wartości 

niematerialne i prawne oraz fundusze. Na fundusze Związku składają się: 

1. wpływy z zawodów organizowanych przez Związek, 

2. dotacje na realizację zadań zleconych, 

3. składki członkowskie, opłaty licencyjne, 

4. darowizny, 

5. odsetki bankowe, lokaty, 

6. subwencje, 

7.inne wpływy uzyskane z działalności Związku zgodnie z obowiązującym 

prawem. 

 

§ 27 
 

1. Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków 

majątkowych oraz reprezentowania WMZSzach wymagane jest 

współdziałanie i podpisy Prezesa oraz członka Zarządu lub dwóch innych 

upoważnionych przez Zarząd członków Zarządu. 

 

2. Działającym członkom  Zarządu   w imieniu WMZSzach zabrania się: 

 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem, 



d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie WMZSZACH, członkowie jej organów oraz ich osób bliskich, 

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych 

niż rynkowe. 

§ 28 
 

Zakres i zasady działalności finansowej Związku określa na mocy uchwały 

Zarząd.  

 

Rozdział 8 
Rozwiązanie się Związku 

 

§ 29 
 

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Związku podejmuje Walne 

Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 

połowy liczby delegatów obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Uchwała o 

rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji, cel na jaki zostanie 

przeznaczony majątek Związku i osobę likwidatora. 


