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LICENCJA Nr 017 
Wojewódzkiego Związku Szachowego  

nadana uchwałą Zarządu PZSzach nr 27/03/2020 w dniu 09 marca 2020 r. 

 

 

licencjobiorca:  

Lubelski Wojewódzki Związek Szachowy 

z siedzibą 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 37, KRS 0000709524  

 

 

zakres terytorialny objęty licencją: województwo lubelskie 

 

 

Zakres uprawnień obowiązków wynikających z przyznanej licencji określa obowiązujący 

Regulamin Licencyjny PZSzach opublikowany na stronie Związku, w szczególności:   

 

1. Licencję otrzymuje członek PZSzach działający w formie związku osób prawnych.  

2. Licencję przyznaje Zarząd PZSzach nieodpłatnie i na czas nieokreślony.  

3. Licencja upoważnia do działania na terenie jednego województwa objętego prawnie 

zarejestrowanym obszarem działalności Licencjobiorcy na zasadzie wyłączności.  

4. Członkami zwyczajnymi Licencjobiorcy mogą być wyłącznie oraz bez wyjątku członkowie 

zwyczajni PZSzach zarejestrowani na terenie danego województwa.   

5. PZSzach upoważnia Licencjobiorcę do reprezentowania swoich interesów wobec lokalnych 

władz administracyjnych i sportowych, w poczuciu odpowiedzialności za nadrzędne dobro 

całego środowiska szachowego. Licencja uprawnia do spełniania obowiązków powierzonych 

przez PZSzach w ramach organizacji współzawodnictwa szachowego, w tym w szczególności 

współzawodnictwa sportowego. Działania objęte licencją obejmują w szczególności: 

a. Wyłanianie przedstawicieli na Walne Zgromadzenia Delegatów PZSzach zgodnie z 

ordynacją wyborczą. 

b. Organizowanie imprez z cyklu Mistrzostw Polski na szczeblu wojewódzkim oraz innych 

turniejów objętych rankingiem FIDE, zgłoszonych i zatwierdzonych przez PZSzach. 

c. Organizowanie szkolenia szachowego zawodników, sędziów i instruktorów. 

d. Reprezentowanie interesów PZSzach wobec lokalnych władz administracyjnych i 

sportowych w poczuciu odpowiedzialności za nadrzędne dobro całego środowiska 

szachowego. 

e. Nadawanie kategorii szachowych i klas sędziowskich zgodnie z Regulaminem 

Klasyfikacyjnym. 

f. Rejestrację i ewidencję klubów szachowych i zawodników zgodnie z Regulaminem 

Ewidencyjnym. 

g. Udzielanie licencji członkom PZSzach mającym siedzibę na terenie województwa oraz 

zawodnikom zamieszkującym na terenie województwa.  

h. Wyznaczenie wojewódzkiego administratora Centralnego Rejestru PZSzach. 
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i. Współdziałanie z klubami/stowarzyszeniami szachowymi w województwie 

j. Pełnienie funkcji organu dyscyplinarnego zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym 

PZSzach. 

k. Inkasowanie składek członkowskich i opłat wynikających z komunikatów organizacyjno-

finansowych oraz regulaminów PZSzach. Szczegółowe uregulowania zasad prowadzenia 

rozliczeń finansowych ustalane są corocznie w formie umowy.  

l. Nadawanie Brązowej Odznaki Honorowej PZSzach oraz prawo wnioskowania o inne 

wyróżnienia, nagrody oraz kary wobec członków PZSzach i zawodników. 

m. Realizacji innych zadań zleconych przez PZSzach, z obowiązkiem ścisłego 

przestrzegania przepisów prawa oraz przepisów merytorycznych i formalnych PZSzach. 

6. Licencja może być unieważniona w przypadku zaistnienia warunków czyniących jej dalsze 

funkcjonowanie nieuzasadnionym. 

7. Licencja może zostać zawieszona lub odebrana decyzją Zarządu PZSzach w razie stwierdzenia 

uchybień w postaci: 

a. Przyjmowania członków zwyczajnych nie będących członkami zwyczajnymi PZSzach. 

b. Nieprzeprowadzenia we właściwym terminie wyborów delegatów na Walne 

Zgromadzenie PZSzach lub przeprowadzenie wyborów z naruszeniem prawa, niezgodnie 

ze statutem PZSzach lub własnym. 

c. Zaniechania organizacji wojewódzkich rozgrywek szachowych zgodnych z wymaganiami 

dokumentu „System Krajowego Współzawodnictwa Sportowego”. 

d. Nieprawidłowego lub nieterminowego rozliczenia pobranych składek i opłat. 

e. Rażąco nieprawidłowej realizacji innych obowiązków licencyjnych stwierdzonej przez 

Zarząd PZSzach.  

8. Szczegółowe uregulowania zasad prowadzenia rozliczeń finansowych ustalane są corocznie w 

formie umowy.  

9. Dowodem uzyskania licencji jest odpowiedni wpis w CR z podaniem jej numeru. 

 

Zarząd 

Polskiego Związku Szachowego 

 


