Mirosław GNIECIAK
Członek honorowy Polskiego Związku Szachowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów
Polskiego Związku Szachowego
w dniu 16 września 2018 r.
Wnioskowana propozycja zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym Polskiego Związku
Szachowego
1. wprowadzić w Rozdziale PODSTAWOWE PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNE I
WYMIAR KAR w § 11 pkt 4. o następującym brzmieniu:
Wdrożenie postępowania dyscyplinarnego poprzez zgłoszenie wniosku
dyscyplinarnego w przypadku przewinień dyscyplinarnych zagrożonych karą
dyskwalifikacji od 12 miesięcy – opisanych w § 11 pkt. 3 lit. b), c), e) i f) skutkuje automatycznym zawieszeniem w prawach pełnionej funkcji w trakcie
popełnionego przewinienia dyscyplinarnego (zawodnik, kapitan, działacz, sędzia).
dokonując następnie stosownej zmiany numeracji dotychczasowych punktów tj.
dotychczasowy pkt. 4 na pkt. 5, dotychczasowy pkt. 5 na pkt. 6 i dotychczasowy pkt. 6
na pkt. 7
2. dokonać zmiany zapisu Rozdziału POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE
obowiązujący zapis:
POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE
§ 14
1. Postępowanie dyscyplinarne powinno być przeprowadzone w ciągu 1 miesiąca od daty
złożenia wniosku lub uzyskania informacji o popełnieniu przewinienia. Brak decyzji w
oznaczonym czasie automatycznie umarza postępowanie, a w przypadku osób
zawieszonych anuluje stan zawieszenia.
2. W przypadku postępowania zawiłego, wymagającego dłuższego czasu, organ
dyscyplinarny zwraca się do Prezesa PZSzach o przedłużenie czasu prowadzonego
postępowania.
3. Prezes PZSzach może przedłużyć czas prowadzenia postępowania dyscyplinarnego do
2 miesięcy.
4. Postępowanie odwoławcze II instancji należy przeprowadzić w każdej sprawie w ciągu
3 miesięcy od daty złożenia wniosku.
proponowany zapis:
POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE
§ 14
1. Postępowanie dyscyplinarne w I instancji powinno być przeprowadzone w ciągu 3
miesięcy od daty złożenia wniosku lub uzyskania informacji o popełnieniu
przewinienia.
2. Brak decyzji o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego organu I instancji w
oznaczonym czasie automatycznie daje prawo do przekazania wniosku
dyscyplinarnego do organu właściwego do orzekania w II instancji –

przejmującego wówczas charakter orzekania w I instancji - z prawem odwołania
od decyzji dyscyplinarnej zgodnie z zapisami § 6 pkt. 3.
3. W przypadku postępowania zawiłego, wymagającego dłuższego czasu, organ
dyscyplinarny zwraca się do Prezesa PZSzach o przedłużenie czasu prowadzonego
postępowania.
4. Prezes PZSzach może przedłużyć
dyscyplinarnego do 6 miesięcy.
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5. Postępowanie odwoławcze w II instancji należy przeprowadzić w każdej sprawie
w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

