
Strona 1 z 4 

 

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów 

Polskiego Związku Szachowego, Warszawa, 18.06.2016 roku 

 

WYKAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ  

 

 

1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczno-finansowego z działalności 

Polskiego Związku Szachowego za 2015 rok  
 

Walne Zgromadzenie Delegatów zatwierdza sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działalności 

Polskiego Związku Szachowego za 2015 rok. 

 

Głosowało  …  osób.  …  głosów za,  …  głosów przeciw,  …  głosów wstrzymujących się.  

 

Komentarz: zgodnie z obecnym brzmieniem art. 9 ust. 7 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

 

2. Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015   

 

Walne Zgromadzenie Delegatów postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 

obrotowy 2015 w wysokości 7 920,81 zł  (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych                        

i osiemdziesiąt jeden złotych) zasili fundusz statutowy.  

 

Głosowało  …  osób.  …  głosów za,  …  głosów przeciw,  …  głosów wstrzymujących się.  

 

 

4. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PZSzach  
 

Walne Zgromadzenie Delegatów udzieliło absolutorium Zarządowi za działania merytoryczne i finansowe 

w 2015 roku. 

 

Głosowało  …  osób.  …  głosów za,  …  głosów przeciw,  …  głosów wstrzymujących się.  

 

 

5. Uchwała w sprawie zmiany  § 23 ust. 18 Statutu Polskiego Związku Szachowego 

 

Walne Zgromadzenie Delegatów postanawia zmienić § 23 ust. 18 Statutu Polskiego Związku Szachowego                

z dnia 11 grudnia 2011 r. 

 

§ 23 ust. 18 Statutu Polskiego Związku Szachowego o brzmieniu następującym:  

 

„18. Członek Zarządu PZSzach nie może: 

(a) łączyć tej funkcji z funkcją w Komisji Rewizyjnej, 

(b) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją działań statutowych 

PZSzach, 

(c) być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe.”  

 

otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„18. Członek Zarządu PZSzach nie może: 

(a) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach PZSzach, z wyjątkiem pełnienia funkcji delegata na Walne 

Zgromadzenie Delegatów PZSzach zwołane dla wyboru władz PZSzach; 
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(b) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez PZSzach jego zadań 

statutowych; 

(c) posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją 

przez PZSzach jego zadań statutowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% 

kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek; 

(d) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność gospodarczą związaną               

z realizacją przez PZSzach jego zadań statutowych; 

(e) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.”  

 

Głosowało  …  osób.  …  głosów za,  …  głosów przeciw,  …  głosów wstrzymujących się.  

 

Komentarz: zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. 

 

 

6. Uchwała w sprawie wprowadzenia do Statutu Polskiego Związku Szachowego w § 25 ustępu 7  

 

Walne Zgromadzenie Delegatów postanawia wprowadzić w § 25 Statutu Polskiego Związku Szachowego                 

z dnia 11 grudnia 2011 r. po ustępie 6, ustęp 7 o następującym brzmieniu:  

 

„7. Członkowie Zarządu PZSzach mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku              

z pełnioną funkcją.„  

 

Głosowało  …  osób.  …  głosów za,  …  głosów przeciw,  …  głosów wstrzymujących się.  

 

Komentarz: zgodnie z ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz 

niektórych innych ustaw.   

 

 

7. Uchwała w sprawie zmiany § 31 ust. 7 Statutu Polskiego Związku Szachowego  

 

Walne Zgromadzenie Delegatów postanawia zmienić § 31 ust. 7 Statutu Polskiego Związku Szachowego              

z dnia 11 grudnia 2011 r. 

 

§ 37  ust. 7 Statutu Polskiego Związku Szachowego o brzmieniu następującym:  

 

„7. W przypadkach podejrzeń o doping farmakologiczny, genetyczny lub fizjologiczny (substancje i metody 

zabronione) stosuje się Światowy Kodeks Antydopingowy oraz Modelowe Reguły Antydopingowe 

opracowane przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie.”  

 

otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„7. W przypadkach podejrzeń o doping farmakologiczny, genetyczny lub fizjologiczny (substancje i metody 

zabronione) stosuje się Światowy Kodeks Antydopingowy oraz Polskie Przepisy Antydopingowe opracowane 

przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie.”  

 

Głosowało  …  osób.  …  głosów za,  …  głosów przeciw,  …  głosów wstrzymujących się.  

 

Komentarz: nowelizacja Światowego Kodeksu Antydopingowego, zmianie uległy również regulacje 

antydopingowe opracowane przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Moc straciły Modelowe 

Reguły Antydopingowe, na których miejsce wprowadzono dokument o nazwie: Polskie Przepisy 

Antydopingowe.  
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8. Uchwała w sprawie zmiany § 33 Statutu Polskiego Związku Szachowego 

 

Walne Zgromadzenie Delegatów postanawia zmienić § 33 Statutu Polskiego Związku Szachowego              

z dnia 11 grudnia 2011 r. 

 

§ 33  o brzmieniu następującym:  

 

„Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych PZSzach wymagane jest 

współdziałanie dwóch osób, jednej akceptującej merytorycznie (Prezesa lub Wiceprezesa) oraz jednej 

akceptującej finansowo (Sekretarza Generalnego, Skarbnika lub Głównego Księgowego). Dla właściwego 

umocowania Sekretarza Generalnego oraz Głównego Księgowego (jeśli nie są członkami Zarządu PZSzach) 

Zarząd może udzielić im prokury.”  

 

otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych PZSzach, z zastrzeżeniem 

umów zawartych między PZSzach a członkiem Zarządu, wymagane jest współdziałanie dwóch osób, jednej 

akceptującej merytorycznie (Prezesa lub Wiceprezesa) oraz jednej akceptującej finansowo (Sekretarza 

Generalnego, Dyrektora Biura, Skarbnika lub Głównego Księgowego). W przypadku umów zawieranych z 

członkami Zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch osób, jednej akceptującej merytorycznie 

(Pełnomocnika ustanowionego przez Walne Zgromadzenie Delegatów lub osoby wyznaczonej przez Komisję 

Rewizyjną) oraz jednej akceptującej finansowo (Sekretarza Generalnego, Dyrektora Biura lub Głównego 

Księgowego). 

 

Głosowało  …  osób.  …  głosów za,  …  głosów przeciw,  …  głosów wstrzymujących się.  

 

Komentarz: zgodnie z ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz 

niektórych innych ustaw.   

 

 

9. Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Polskiego Związku Szachowego  

 

Walne Zgromadzenie Delegatów na podstawie § 21.1 ustawy o sporcie  ustala jednolity tekst zmienionego 

Statutu Polskiego Związku Szachowego, uwzgledniający zmiany przyjęte przez to Walne Zgromadzenia 

Delegatów.  

 

Głosowało  …  osób.  …  głosów za,  …  głosów przeciw,  …  głosów wstrzymujących się.  

 

 

10. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do zawierania wszelkich umów pomiędzy 

PZSzach a Członkami Zarządu PZSzach, za wyjątkiem umów zawieranych z Prezesem Zarządu 

PZSzach. 

  

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego (dalej: PZSzach), działając na podstawie 

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach ustanawia Pana/Panią ___________________, 

legitymującego/cą się nr PESEL _______________ pełnomocnikiem PZSzach do zawierania 

wszelkich umów pomiędzy PZSzach a Członkami Zarządu PZSzach, za wyjątkiem umów 

zawieranych z Prezesem Zarządu PZSzach. 

2. Na podstawie niniejszej uchwały pełnomocnik upoważniony/a jest również do dokonywania zmian 

umów zawartych z Członkami Zarządu PZSzach (za wyjątkiem umów zawieranych z Prezesem 
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Zarządu PZSzach), a także ich wypowiadania, rozwiązywania, odstępowania od nich oraz składania 

innych oświadczeń woli dotyczących przedmiotowych umów. 

3. Na podstawie niniejszej uchwały pełnomocnik upoważniony/a jest do reprezentowania PZSzach                  

w sporach z członkami Zarządu PZSzach (za wyjątkiem sporów z Prezesem Zarządu PZSzach). 

 

Głosowało  …  osób.  …  głosów za,  …  głosów przeciw,  …  głosów wstrzymujących się.  

 

 

11. Uchwała w sprawie nadania członkostwa honorowego PZSzach 

 

Walne Zgromadzenie Delegatów nadaje godność członka honorowego PZSzach Panu Jerzemu Morasiowi.  

 

Głosowało  …  osób.  …  głosów za,  …  głosów przeciw,  …  głosów wstrzymujących się.  

 

Komentarz: zgodnie ze Statutem PZSzach z dnia 11 grudnia 2011 r. § 22.  

 

 


