Statut Związku

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
zatwierdzony na Zjeździe Statutowym w dniu 11 grudnia 1999 r.

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz, struktura, charakter prawny
§1
Polski Związek Szachowy, w skrócie PZSzach., zwany dalej “Związkiem” , jest ogólnokrajowym związkiem sportowym.
§2
1.
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.
2.
Dla realizacji swoich celów Związek moŜe działać równieŜ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
1.
Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne potrzebne dla jego działalności.
2.
Związek ma osobowość prawną i jest jedynym reprezentującym dyscyplinę szachy w kraju i za granicą .
3.
Związek zrzesza kluby, stowarzyszenia i inne organizacje zajmujące się sportem i kulturą szachową.
§4
1.
Związek działa na podstawie prawa polskiego – w szczególności z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o kulturze fizycznej i niniejszym statutem.
2.
Organem rejestrowym jest Sąd Okręgowy w Warszawie.
3.
Organem nadzorującym działalność Związku jest Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.
§5
Związek w ramach swojej działalności współpracuje z wojewódzkimi związkami szachowymi, klubami i innymi organizacjami sportowymi, bądź instytucjami działającymi w
dyscyplinie szachy.
§6
1.
Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) oraz Międzynarodowej Federacji Szachowej Gry Korespondencyjnej (ICCF), Stałej Komisji
Kompozycji Szachowej (PCCC). Związek moŜe być równieŜ członkiem innych organizacji o podobnym profilu działania.
2.
W kontaktach międzynarodowych Związek moŜe uŜywać nazwy “ Federation Polonaise des Echecs” lub "Polish Chess Federation".
§7
Związek moŜe posiadać odznaki organizacyjne oraz uŜywa pieczęci, zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§8
Związek opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków i działaczy. Do prowadzenia swoich spraw Związek moŜe zatrudniać pracowników.
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Rozdział 2
Cele i środki działania
§9
1.Celem Związku jest rozwój i popularyzacja sportu szachowego, organizacja współzawodnictwa sportowego, koordynacja działań wojewódzkich związków szachowych, ze
szczególnym uwzględnieniem wyczynu sportowego w grze bezpośredniej, korespondencyjnej i kompozycji szachowej.
2.Cele o których mowa w ust. 1 Związek realizuje przede wszystkim przez:
a.
organizowanie współzawodnictwa sportowego, a w szczególności imprez z cyklu mistrzostw Polski indywidualnych i druŜynowych,
b.
nadawanie klubom licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym,
c.
nadawanie wojewódzkim związkom szachowym licencji uprawniających do organizowania Ŝycia szachowego,
d.
planowanie, prowadzenie i organizowanie:
- szkolenia zawodników,
- szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy,
e.
wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych, jako szczególnej formy klubów sportowych,
f.
nadawanie licencji zawodniczych, sędziowskich i organizatora imprez sportowych,
g.
reprezentowanie sportu szachowego w międzynarodowych organizacjach szachowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym,
h.
przygotowanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
i.
integrowanie środowiska szachowego,
j.
prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury szachowej.
§ 10
Dla uzupełnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Związek moŜe prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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Rozdział 3
Członkowie Związku ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkowie Związku dzielą się na:
1.
zwyczajnych,
2.
wspierających,
3.
honorowych.
§ 12
1.
Członkami zwyczajnymi mogą być kluby sportowe i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną działające w dyscyplinie szachy.
2.
Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby prawne i jednostki organizacyjne zainteresowane realizacją celów Związku, wspierające Związek organizacyjnie,
finansowo lub sponsorujące jego działalność. Osoby prawne działają w Związku poprzez upełnomocnionych przedstawicieli.
3.
Status członka zwyczajnego lub wspierającego nadaje uchwałą Zarząd na wniosek zainteresowanego.
4.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów osobom fizycznym zasłuŜonym dla Związku, na wniosek Zarządu lub bezpośredniej uchwały
Zgromadzenia.
§ 13
1.
Członkowie zwyczajni Związku poprzez swoich delegatów mają prawo do :
a) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku,
b) zgłaszania postulatów i wniosków władzom Związku,
c) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.
2.
Członkowie honorowi i wspierający posiadają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
§ 14
Członkowie 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.
§ 15
1.
Członkostwo Związku ustaje w przypadku:
a.
wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku,
b.
rozwiązania się stowarzyszenia, względnie sekcji szachowej w tym stowarzyszeniu,
c.
wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu oraz regulaminów Związku .
1.
Zaleganie z opłatą składek przez okres 1 roku, pomimo wezwania do ich uiszczenia, daje Zarządowi prawo do wykluczenia Członka Związku.
2.
Członek zwyczajny Związku moŜe być zawieszony w prawach członkowskich przez Prezydium Zarządu Związku, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego
statutu. Zawieszenie w prawach członkostwa polega na okresowym pozbawieniu uprawnień Statutowych.
3.
Od uchwały Prezydium Związku o zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do zarządu Związku w terminie 30 dni.
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Rozdział 4
Władze Związku, tryb ich wyboru, kompetencje i struktura
§ 16
Władzami Związku są:
1.
Walne Zgromadzenie Delegatów.
2.
Zarząd.
3.
Komisja Rewizyjna.
§ 17
Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
§ 18
1.
Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali zwolnieni.
2.
Liczba dokooptowanych członków danego organu władzy nie moŜe przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
3.
W przypadku ustąpienia połowy wybranych na zjeździe członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej niezbędne jest przeprowadzenie nowych wyborów.
Walne Zgromadzenie Delegatów
§ 19

1.
2.

NajwyŜszą władzą Związku jest Walne Zgromadzenia Delegatów.
Walne Zgromadzenie moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.
4.

Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Związku raz na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze i co roku jako sprawozdawcze.
Walne Zgromadzenie nadzwyczajne moŜe być zwołane:

a) z własnej inicjatywy Zarządu,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/4 liczby członków zwyczajnych Związku lub co najmniej 9 wojewódzkich związków szachowych.
d) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały wyłącznie w sprawach objętych wnioskiem jego zwołanie.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymaga większości 50 % + 1 głos.
Zmiana statutu wymaga większości 2/3 głosów.
Walne Zgromadzenie jest waŜne bez względu na ilość obecnych delegatów pod warunkiem prawidłowości jego zwołania

§ 20
Do kompetencji zwyczajnego Walnego zgromadzenia Delegatów naleŜy:
1.
uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku,
2.
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Związku,
3.
udzielania absolutorium, na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej, ustępującemu Zarządowi,
4.
wybór Prezesa Związku, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5.
nadawania godności członka honorowego,
6.
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Związku,
7.
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku, w sprawie wykluczenia lub zawieszenia w prawach członkowskich,
8.
uchwalanie statutu i jego zmian,
§ 21
W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Związku udział biorą:
1.
Z głosem stanowiącym delegaci wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą.
2.
Z głosem doradczym:
a) członkowie wspierający i honorowi,
b) członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, jeŜeli nie są delegatami,
c) zaproszeni goście.
§ 22
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia delegatów, Zarząd Związku zawiadamia swoich członków co najmniej 30 dni przed terminem Zgromadzenia.
§ 23
Zasady uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu określa ordynacja wyborcza zatwierdzana przez Walne Zgromadzenie.
Zarząd Związku
§ 24
1.
Zarząd jest najwyŜszą władzą Związku, w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów.
2.
Zarząd Związku składa się z 11-15 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów i Skarbnika.
3.
Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się co najmniej raz na kwartał.
4.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos
Przewodniczącego obrad.
5.
Nieobecność członka Zarządu na trzech kolejnych posiedzeniach, bez usprawiedliwienia, daje Zarządowi prawo do jego odwołania.
§ 25
Do kompetencji Zarządu w szczególności naleŜy :
1.
realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów,
2.
reprezentowanie Związku i działanie w jego imieniu,
3.
powoływanie Prezydium oraz innych organów wewnętrznych Związku,
4.
uchwalanie planów pracy i finansowych oraz realizowanie szkolenia centralnego, planów pracy i finansowych,
5.
podejmowanie uchwał o przyjęciu lub ustaniu członkostwa zwyczajnego i wspierającego,
6.
powoływanie kadry narodowej,
7.
uchwalanie regulaminów jednostek organizacyjnych Związku,
8.
uchwalanie przepisów uprawiania szachów w Polsce, w tym:
a) zasad współzawodnictwa sportowego i imprez z cyklu mistrzostw Polski,
b) praw i obowiązków zawodników; amatorów i profesjonalnych,
c) zasad zmiany barw klubowych,
d) trybu nadawania i pozbawiania licencji dla wojewódzkich związków szachowych, zawodników i sędziów,
e) związkowych przepisów zakresu badań lekarskich,
f) związkowych przepisów antydopingowych,
9.
współpraca z wojewódzkimi związkami szachowymi,
10.
ustalanie składek członkowskich i innych opłat związanych z uprawianiem szachów,
11.
interpretacja statutu i regulaminów oraz przepisów wewnętrznych,
12.
wyznaczanie osób uprawnionych do podpisywania dokumentów finansowych,
13.
nadawanie odznak Związku oraz wnioskowania o nadawanie odznaczeń resortowych i państwowych.
14.
zatwierdzanie regulaminów autonomicznych sekcji Związku.
15.
przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych Związku.
Komisja Rewizyjna
§ 26
1.Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego 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 Ŝądania usunięcia nieprawidłowości.
6.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upowaŜniony przez niego członek komisji moŜe brać udział w posiedzeniach wszelkich organów Związku z głosem doradczym.
Inne
§ 27
1.W celu realizacji zadań statutowych Związek moŜe przekazać część uprawnień wojewódzkim związkom szachowym.
2.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 młodzieŜową,
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.
3.Komisje Autonomiczne mają prawo zarejestrować się jako stowarzyszenia i w tej formie mogą uzyskać członkostwo Związku.
4.Regulaminy działania komisji zatwierdza Zarząd.
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Rozdział 5
Nagrody i WyróŜnienia
§ 28
1.Zarząd Związku ma prawo nagradzania i wyróŜniania działaczy, zawodników, sędziów i trenerów.
2.Rodzaje nagród i wyróŜnień oraz warunki ich przyznawania określa regulamin zatwierdzany przez Zarząd Związku.
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Rozdział 6
Odpowiedzialność dyscyplinarna
§ 29
1.
Zarząd Związku ma prawo nakładania kar na :
a. członków Związku
b. zawodników,
c. trenerów i instruktorów,
d. sędziów,
e. działaczy.

1.

Organem dyscyplinarnym Związku jest Komisja Dyscyplinarna. Członków komisji powołuje i odwołuje Zarząd. Zarząd ma prawo upowaŜnić inne komisje Związku do
orzekania jako pierwsza instancja w zakresie spraw właściwych dla danej komisji.
2.
Przewinienia sędziów , w zakresie sprawowania funkcji i podejmowanych decyzji podlegają orzecznictwu dyscyplinarnemu Kolegium Sędziów.
3.
W postępowaniu dyscyplinarnym mogą być stosowane:
3.1. kary zasadnicze:
a/ upomnienie,
b/ ostrzeŜenie,
c/ nagana,
d/ dyskwalifikacja,
e/ pozbawienie licencji,
f/ wykluczenie ze Związku,
3.2.kary dodatkowe:
a/ wykluczenie na czas określony lub na stałe z kadry narodowej,
b/ zakaz piastowania określonych funkcji sportowych lub społecznych w komórkach organizacyjnych Związku,
c/ ogłoszenie orzeczenia w wewnętrznych wydawnictwach,
d/ kary finansowe.
Kary orzekane przez Komisję Dyscyplinarną i Kolegium Sędziów mogą być zawieszane w ich wykonaniu.
4.
Organem odwoławczym w postępowaniu dyscyplinarnym jest Zarząd Związku i w drugiej instancji Walne Zgromadzenie Delegatów.
5.
Decyzje Kolegium Sędziów w sprawach przepisów gry są ostateczne.
6.
Tryb postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin Dyscyplinarny Związku uchwalony przez Zarząd.
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Rozdział 7
Majątek i fundusze Związku
§ 30
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 państwowych,
3.
składki członkowskie, opłaty licencyjne,
4.
darowizny,
5.
inne wpływy uzyskane z działalności Związku.
§ 31
Dla waŜności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób, w tym Prezesa lub wiceprezesów oraz Głównego
Księgowego lub Skarbnika, względnie innej uprawnionej przez Zarząd osoby.
§ 32
Zakres i zasady działalności finansowej Związku określa na mocy uchwały Zarząd.
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Rozdział 8
Rozwiązanie się Związku
§ 33
Uchwałę w sprawie rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów, w obecnościco 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.

