KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 1
Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Delegatów
Polskiego Związku Szachowego
Zarząd Polskiego Związku Szachowego, uchwałą nr 62/05/2021 z dn. 21 maja 2021 r., działając
na podstawie § 22 ust. 10 Statutu PZSzach oraz art. 7 ust. 3 ustawy o sporcie w zw. z art. 10 ust.
1a-1e ustawy prawo o stowarzyszeniach, zwołuje Walne Sprawozdawczo-Wyborcze
Zgromadzenie Delegatów PZSzach na rok 2021 na dzień 20 czerwca 2021.
Zarząd PZSzach postanowił, uchwałą nr 60/05/2021 z dn. 17 maja 2021 r., o niekorzystaniu z
możliwości przedłużenia kadencji władz Związku na mocy przepisów ustawy z dn. 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(tzw. Tarczy Antykryzysowej) z późn. zm.
I. Terminy zgromadzenia.
Termin I - 20 czerwca 2021 r. (niedziela) godzina 12.00,
Termin II - 20 czerwca 2021 r. (niedziela) godzina 12.30.
II. Sposób procedowania
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o sporcie w zw. z art. 10 ust. 1a-1e ustawy Prawo o
stowarzyszeniach Zarząd PZSzach postanowił o przeprowadzeniu WZD w trybie zdalnym.
Delegatom udostępniona zostanie platforma internetowa zapewniająca jawność procedowania
oraz zachowanie tajności głosowań.
III. Uczestnictwo delegatów
Wszyscy uprawnieni delegaci otrzymają dostęp do indywidualnego konta w postaci loginu i
hasła w późniejszym terminie, lecz na tyle wcześnie, aby każdy mógł zaznajomić się z procedurą
działania systemu informatycznego. Pytania techniczne należy kierować na adres
a.sokolski@pzszach.pl.
W dniu 19 czerwca 2021 (sobota) w godz. 20-22 przeprowadzona zostanie techniczna próba
generalna działania systemu informatycznego.
IV. Zgłoszenia delegatów
Prosimy o jak najwcześniejsze przesyłanie list delegatów reprezentujących
województwa. Po akceptacji list Biuro PZSzach prześle wojewódzkim związkom szachowym
potwierdzenie prawidłowości zgłoszenia.
1. Imienne listy delegatów reprezentujących województwo należy przesłać do Biura PZSzach
na adres sekretariat@pzszach.pl
Lista powinna obejmować:
- imiona i nazwiska delegatów,
- podstawę prawną wyboru,
- adres e-mail każdego z delegatów.
2. Przypominamy, że:
- WZD, zgodnie z § 21 Statutu, stanowi najwyższą władzę PZSzach
- zgodnie z § 24, pkt 3 statutu PZSzach mandat delegata, którego koniec kadencji przypada po
1 stycznia 2021, wygasa dopiero z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delegatów w danym roku, chyba że statut WZSzach stanowi inaczej lub odbyło się wojewódzkie
zebranie wyborcze w trakcie którego odbyły się wybory na kolejną kadencję.
- zgodnie z art. 10 ust. 1f ustawy Prawo o stowarzyszeniach „Jeżeli kadencja władz
stowarzyszenia (…) upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii, (...) podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową
kadencję (…)”.
V. Porządek obrad
Proponowany porządek obrad WZD znajduje się w załączniku Nr 1 do Komunikatu.
W związku z upływem 4-letniej kadencji Komisji Rewizyjnej PZSzach wybranej w dniu 18
czerwca 2017 r., Zarząd PZSzach postanowił o przeprowadzeniu w dniu 20 czerwca 2021 r.
wyborów do Komisji Rewizyjnej PZSzach.
Zarząd PZSzach postanowił również o przedłożeniu pod obrady WZD wniosku o przyjęcie
nowego Regulaminu Dyscyplinarnego PZSzach.
Załączniki:
1. Proponowany porządek obrad WZD.
2. Regulamin obrad WZD.
3. Statut PZSzach.

