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REGULAMIN LICENCYJNY 

 
Zmiany w Rozdziale I „Zasady przyznawania licencji wojewódzkim związkom szachowym”  

 
 

 

1. ZASADY PRZYZNAWANIA LICENCJI WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 

1.1. O Licencję może ubiegać się członek PZSzach działający w formie związku osób prawnych.  

1.2. Członkami zwyczajnymi Licencjobiorcy mogą być wyłącznie oraz bez wyjątku członkowie zwyczajni PZSzach 
zarejestrowani na terenie danego województwa.   

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

1.4. Dowodem uzyskania licencji jest odpowiedni wpis w Centralnym Rejestrze PZSzach z podaniem jej numeru. 

1.5. PZSzach udziela Licencjobiorcy pełnomocnictwa do działania na terenie jednego województwa objętego prawnie 
zarejestrowanym obszarem działalności Licencjobiorcy na zasadzie wyłączności. 

1.6. Działania objęte pełnomocnictwem obejmują w szczególności: 

1.6.1. Reprezentowanie interesów PZSzach wobec lokalnych władz administracyjnych i sportowych. 

1.6.2. Przeprowadzanie wyborów przedstawicieli na Walne Zgromadzenia Delegatów PZSzach. 

1.6.3. Organizowanie na szczeblu wojewódzkim imprez wskazanych w Systemie Krajowego Współzawodnictwa 
Sportowego w sporcie szachowym oraz innych turniejów objętych rankingiem FIDE, zgłoszonych i 
zatwierdzonych przez PZSzach. 

1.6.4. Organizowanie szkolenia szachowego zawodników, sędziów i instruktorów. 

1.6.5. Nadawanie kategorii szachowych i klas sędziowskich zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym. 

1.6.6. Rejestrację i ewidencję klubów szachowych oraz zawodników zgodnie z Regulaminem Ewidencyjnym. 

1.6.7. Udzielanie licencji członkom PZSzach mającym siedzibę na terenie województwa oraz zawodnikom 
zamieszkującym na terenie województwa.  

1.6.8. Wyznaczenie wojewódzkiego administratora Centralnego Rejestru PZSzach. 

1.6.9. Współdziałanie z klubami/stowarzyszeniami szachowymi w województwie. 

1.6.10. Pełnienie funkcji organu dyscyplinarnego zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZSzach. 

1.6.11. Inkasowanie składek członkowskich i opłat wynikających z komunikatów organizacyjno-finansowych oraz 
regulaminów PZSzach zgodnie z podpisaną umową.  

1.6.12. Nadawanie Brązowej Odznaki Honorowej PZSzach oraz prawo wnioskowania o inne wyróżnienia, nagrody 
oraz kary wobec członków PZSzach i zawodników. 

1.6.13. Realizacji innych zadań zleconych przez PZSzach, z obowiązkiem ścisłego przestrzegania przepisów prawa 
oraz przepisów PZSzach. 
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1.7. Złożenie wniosku licencyjnego przez licencjobiorcę jest równoznaczne z wyrażeniem stałej zgody na nieskrępowany 
udział obserwatora wyznaczonego przez PZSzach we wszystkich walnych zgromadzeniach licencjobiorcy wraz z 
prawem wglądu do dokumentacji zgromadzenia oraz wykonywania odpisów i kopii tej dokumentacji.  

1.8. Szczegółowe uregulowania zasad prowadzenia wzajemnych rozliczeń finansowych ustalane są corocznie w formie 
umowy zawieranej pomiędzy PZSzach z WZSzach.  

1.9. Licencja może zostać unieważniona w przypadku zaistnienia warunków czyniących jej dalsze funkcjonowanie 
nieuzasadnionym. 

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

1.10.1. Przyjęcia członka zwyczajnego nie będącego członkiem zwyczajnym PZSzach. 

1.10.2. Dopuszczenia do głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Związku Wojewódzkiego jakiejkolwiek 
innej osoby fizycznej lub prawnej niż reprezentanci członków zwyczajnych PZSzach.  

1.10.3. Niedopuszczenia do głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Związku Wojewódzkiego członka 
zwyczajnego PZSzach posiadającego pełnię praw do realizacji tego głosu. 

1.10.4. Nieprzeprowadzenia we właściwym terminie wyborów władz Wojewódzkiego Związku lub wyborów 
delegatów na Walne Zgromadzenie PZSzach lub zorganizowania i przeprowadzenia tych wyborów z 
naruszeniem prawa lub niezgodnie z postanowieniami statutu PZSzach. 

1.10.4.1. Wybory uznaje się za zwołane lub przeprowadzone nieprawidłowo w szczególności gdy:  

1.10.4.1.1. Wojewódzki Związek Szachowy nie ogłosił zebrania wyborczego, lub ogłosił je w takim terminie 
lub w taki sposób, który skutkowałby wakatem delegatów z województwa na Walnym 
Zgromadzeniu Delegatów PZSzach. W celu zapobieżenia temu uchybieniu Zarząd PZSzach może 
zwołać i przeprowadzić nadzwyczajnie zebranie wyborcze członków PZSzach w trybie 
określonym Statutem PZSzach jak dla zgromadzeń nadzwyczajnych.  

1.10.4.1.2. Wojewódzki Związek Szachowy niepoinformował PZSzach o zwołaniu wojewódzkiego zebrania 
wyborczego poprzez przesłanie komunikatu organizacyjnego drogą mailową na adres 
biuro@pzszach.pl w terminie powiadamiania członków zwyczajnych. 

1.10.4.1.3. Prawo do głosu stanowiącego realizowała osoba fizyczna lub przedstawiciel jakiejkolwiek 
osoby prawnej innej niż członek zwyczajny PZSzach. 

1.10.4.1.4. Odmówiono obserwatorowi wyznaczonemu przez Zarząd PZSzach nieskrępowanego 
uczestnictwa w obradach lub pełnego wglądu do dokumentacji Walnego Zgromadzenia. 

1.10.5. Zaniechania organizacji wojewódzkich rozgrywek szachowych których przeprowadzenie wymagane jest 
przez System Krajowego Współzawodnictwa Sportowego w sporcie szachowym. 

1.10.6. Niepodpisania rocznej umowy rozliczeniowej z Polskim Związkiem Szachowym do dn. 31 stycznia danego 
roku.  

1.10.7. Nieprawidłowego lub nieterminowego rozliczenia pobranych składek i opłat. 

1.10.8. Rażąco nieprawidłowej realizacji innych obowiązków licencyjnych stwierdzonej przez Zarząd PZSzach.  

1.11. W przypadku niezgodności zapisów Statutu WZSzach z zapisami Statutu PZSzach pierwszeństwo mają zapisy Statutu 
PZSzach. 
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