STATUT
PODLASKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
z siedzibą w Białymstoku
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów
w dniu 17 stycznia 1999 roku
Rozdział I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA
Art. 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Podlaski Związek Szachowy, w skrócie Podl. Zw. Szach., zwany
dalej Związkiem.
Art. 2.
1.

Związek swoim działaniem obejmuje obszar województwa podlaskiego, a siedzibą władz
Związku jest miasto Białystok.

2.

Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza
granicami województwa.
Art. 3.

Związek działa w czasie nieograniczonym.
Art. 4.
Związek działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”, przepisów
„Ustawy o kulturze fizycznej”, niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
Art. 5.
Związek, w ramach swojej działalności, współpracuje z organami administracji rządowej i
samorządu terytorialnego oraz z organizacjami sportowymi.
Art. 6.
Związek może być członkiem innych organizacji wojewódzkich i krajowych o sportowym
charakterze działania, np. Podlaska Federacja Sportu, Polski Związek Szachowy.
Art. 7.
Związek posiada odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci, zgodnie z obowiązujęcymi w
tym zakresie przepisami.
Art. 8.
Związek działa w dyscyplinie szachy.
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Rozdział II
CELE I ZADANIA ORAZ SPOSOBY REALIZACJI
Art. 9.
Celem Związku jest rozwój i popularyzacja szachów w województwie oraz koordynacja
wspólnych działań klubów i sekcji szachowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyczynu
sportowego w grze bezpośredniej, korespondencyjnej i kompozycji szachowej.
Art. 10.
Związek realizuje swoje cele poprzez:
a)

prowadzenie działalności w zakresie sportu,

b)

organizowanie zawodów i imprez sportowych,

c)

prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie szachów,

d)

szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich i sędziów,

e)

wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych,

f)

organizację i realizację współzawodnictwa sportowego,

g)

potwierdzanie uprawnień klubów i sekcji sportowych do udziału we współzawodnictwie
sportowym,

h)

reprezentowanie wojewódzkiego sportu szachowego w ogólnopolskich organizacjach,

i)

organizowanie

udziału

w

ogólnopolskim

współzawodnictwie

sportowym

i

przygotowanie kadry wojewódzkiej do tego udziału,
j)

współpracę i wzajemną pomoc członków Związku,

k)

prowadzenie działalności integrującej członków Związku,

l)

inne działania prowadzące do osiągania celów statutowych Związku.
Art. 11.

Swoje zadania Związek realizuje poprzez:
a)

stosowanie regulaminów uprawiania szachów zgodnie z postanowieniami Statutu oraz
sportowych organizacji ogólnopolskich, w tym głównie Polskiego Związku Szachowego,

b)

pobieranie od zawodników i klubów opłat wynikających z regulaminów PZSzach.,

c)

przestrzeganie szczegółowych praw i obowiązków zawodnika-amatora i sportowca
profesjonalnego,

d)

stanie na straży regulaminu dyscyplinarnego i zasad postępowania z nim związanych,

e)

organizowanie imprez z cyklu Mistrzostw Polski na szczeblu wojewódzkim,

f)

prowadzenie wewnętrznej ewidencji klubów sportowych,

g)

przyznawanie licencji sędziego sportowego klas okręgowych,

h)

nadawanie kategorii szachowych i klas sportowych okręgowych,
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i)

przekazywanie wniosków dotyczących wyróżnień, nagród i kar wobec członków
zwyczajnych PZSzach.,

j)

koordynację szkolenia szachowego zawodników, instruktorów i sędziów,

k)

realizację innych zadań, zleconych przez Zarząd PZSzach. w ścisłej korelacji z
nadrzędnymi

przepisami

PZSzach.

dotyczącymi

wymogów

merytorycznych

i

formalnych.
Art. 12.
1.

Związek w celu realizacji swoich statutowych celów może przystąpić do innych
organizacji w granicach prawem dopuszczonych.

2.

Związek jest członkiem Polskiego Związku Szachowego.
Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art. 13.

Członkowie Związku dzielą się na:
a)

członków zwyczajnych,

b)

członków honorowych,

c)

członków wspierających,
Art. 14.

1.

Członkiem zwyczajnym Związku może zostać klub sportowy, który uczestniczy we
współzawodnictwie sportowym i jest stowarzyszeniem kultury fizycznej.

2.

Członkiem wspierającym może być:
a)

inny klub niż wymieniony w ust. 1.,

b)

osoba prawna lub jednostka organizacyjna, których celem jest działalność w
zakresie kultury fizycznej.

3.

Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju sportu
szachowego.
Art. 15.

Członkostwo Związku nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą
większością głosów w drodze uchwały.
Art. 16.
1.

Członkowie Związku zobowiązani są:
a)

swoimi działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Związku,

b)

dbać o jego dobre imię,

c)

popierać i czynnie realizować cele Związku,
3

2.

d)

przestrzegać postanowień Statutu i powszechnie obowiązującego prawa,

e)

regularnie opłacać składki.

Członek Związku ma prawo brać udział w życiu Związku, a w szczególności:
a)

przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,

b)

wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Związku,

c)

posiadać akt członkostwa,

d)

korzystać z rekomendacji, gwarancji opieki Związku w swojej działalności,

e)

korzystać nieodpłatnie z urządzeń i poradnictwa, które Związek stawia do
dyspozycji członków.

3.

Swoje prawa i obowiązki członek realizuje przez swoich przedstawicieli.
Art. 17.

1.

Członkiem wspierającym można zostać przez złożenie oświadczenia woli Zarządowi
Związku, który podejmie w tej kwestii stosowną uchwałę.

2.

W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego.

3.

Formę i rodzaj wspierania Związku członkowie wspierający ustalą z Zarządem Związku.

4.

Członkowie wspierający i honorowi mogą korzystać z praw określonych w art. 16. ust.
2., z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
Art. 18.

Skreślenie z listy członków zwyczajnych następuje przez:
a)

rezygnację pisemną złożoną do Zarządu;

b)

wykluczenie przez Zarząd:

c)

-

za działalność sprzeczną ze Statutem i uchwałami Związku,

-

za nieusprawiedliwione niebranie udziału w pracach Związku,

-

za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres trzech lat.

likwidację lub postawienie w stan upadłości członka.
Art. 19.

1.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do
Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia.

2.

Uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa jest w ust. 1., jest ostateczna.
Rozdział IV
WŁADZE ZWIĄZKU, TRYB ICH WYBORU I KOMPETENCJE
Art. 20.
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Władzami Związku są:
a)

Walne Zgromadzenie Delegatów,

b)

Zarząd,

c)

Komisja Rewizyjna.
Art. 21.

1.

Kadencja władz Związku trwa 4 lata.

2.

Wybór władz Związku odbywa się w głosowaniu tajnym.
Art. 22.

Uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu
nie stanowią inaczej.
Art. 23.
1.

Władze Związku mają prawo do dokooptowania nowych członków w miejsce tych,
którzy ustąpili lub zostali wykluczeni w czasie trwania kadencji.

2.

Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć jednej trzeciej
liczby członków pochodzących z wyboru.

3.

Członkowie dokooptowani nie mogą obejmować funkcji prezesa.
Art. 24.

1.

Członkowie władz Związku, którzy uchylają się od wypełniania przyjętych obowiązków
i nie biorą udziału w posiedzeniach władz Związku przez okres co najmniej sześciu
miesięcy, mogą być zawieszeni w prawach członka tych władz do czasu najbliższego
Walnego Zgromadzenia.

2.

Uchwałę o zawieszeniu w prawach członka podejmują odpowiednie władze, po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
Art. 25.

1.

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów.

2.

Delegatami są przedstawiciele członków zwyczajnych Związku (klubów) – po jednym, a
klubów mających drużynę w ligach centralnych – po dwóch.

3.

Prawo do dodatkowego delegata otrzymuje pięć pierwszych klubów (członków
zwyczajnych Związku) w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i
młodzieży z terenu województwa w danym roku.

4.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na 24 miesiące lub częściej,
powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad delegatów w
każdy skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia brad.
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5.

W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa delegatów
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim – może ono skutecznie
obradować bez względu na liczbę uczestników.

6.

W Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym mogą uczestniczyć:

a)

członkowie Związku nie będący delegatami,

b)

członkowie wspierający,

c)

członkowie honorowi,

d)

przedstawiciele komisji zwyczajnych i autonomicznych,

e)

przedstawiciele organu nadzorującego Związek,

f)

zaproszeni goście.

7.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a)

uchwalanie programu działania Związku,

b)

rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c)

uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

d)

udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e)

wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)

uchwalanie zmian Statutu,

g)

podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Związek innych organizacji,

h)

podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku,

i)

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Związku,

j)

rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu,

k)

określanie szczegółowych praw i obowiązków zawodnika, w tym statusu zawodnika
amatora i zawodnika profesjonalnego,

l)

określanie zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodników i działaczy,

m) uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8.

Zarząd Związku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w terminie 30
dni od otrzymania wniosku podpisanego przez minimum 50% członków zwyczajnych
Związku.

9.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

10. Odwołanie prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymagają większości 50%
+ jeden głos przy obecności co najmniej połowy delegatów w pierwszym terminie i bez
względu na liczebność w drugim terminie.
11. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.
Art. 26.
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1.

Zarząd Związku składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym prezesa,
wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

2.

Prezes i członkowie Zarządu wybierania są przez Walne Zgromadzenie.

3.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
Art. 27.

Do kompetencji Zarządu należy:
a)

przyjmowanie nowych członków Związku,

b)

reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c)

kierowanie bieżącą pracą Związku,

d)

zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

e)

informowanie klubów o wysokości składek członkowskich,

f)

przestrzeganie zasad i trybu zmiany przynależności do klubu sportowego zawodników,

g)

ustalanie zasad współzawodnictwa sportowego na terenie działania Związku,

h)

przestrzeganie regulaminów sportowych,

i)

wdrażanie w życie niezbędnych warunków, jakie należy zapewnić sędziom sportowym
dla właściwego wypełniania ich funkcji,

j)

zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

k)

uchwalanie kalendarza sportowego, planów działania i planów finansowych Związku,

l)

reprezentowanie Związku w ogólnopolskich federacjach sportowych, w szczególności w
Polskim Związku Szachowym,

m) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych, działających na
podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd.
Art. 28.
1.

Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na trzy miesiące.

2.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej
połowy członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania
Zarządu.
Art. 29.

1.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków.

2.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz
i członkowie.

3.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)

kontrola bieżącej pracy Związku,
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4.

b)

składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,

c)

występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej bierze udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
Art. 30.

1.

Związek może posiadać w swojej strukturze komisje zwyczajne podległe członkom
Zarządu oraz autonomiczne działające wg regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd
Związku.

2.

Komisje powoływane są w miarę potrzeb – na wniosek członków Związku.

3.

Do zespołów autonomicznych należą:
a)

Kolegium Sędziów

b)

Kolegium Trenerów,

c)

Komisja Kompozycji Szachowej,

d)

Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej.
Rozdział V
NAGRODY I WYRÓZNIENIA
Art. 31.

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania osób zasłużonych dla sportu szachowego.
Art. 32.
Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych działaczom i
zawodnikom sportu szachowego oraz nadawać, ustanowione przez PZSzach., odznaczenia
honorowe.
Art. 33.
Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają przepisy
państwowe, resortowe i regulaminy PZSzach.
Rozdział VI
KARY
Art. 34.
1.

2.

Związek ma prawo nakładania kar na członków Związku, a w szczególności na:
a)

zawodników,

b)

trenerów i instruktorów,

c)

sędziów i działaczy szachowych.

Tryb postępowania dyscyplinarnego i rodzaje kar określają przepisy dyscyplinarne w
sporcie polskim oraz regulamin dyscyplinarny PZSzach.
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ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU
Art. 35.
1.

Majątek trwały Związku stanowią nieruchomości i ruchomości.

2.

Fundusze Związku składają się z:
a)

dotacji,

b)

wpływów z imprez sportowych organizowanych przez Związek,

c)

składek rocznych członków Związku,

d)

opłat licencyjnych,

e)

innych wpływów uzyskanych z działalności statutowej,

f)

wpływów z działalności gospodarczej Związku,

g)

odsetek od lokat bankowych i depozytów terminowych z kwot pochodzących od
dochodów własnych Związku,

h)

darowizn.
Art. 36.

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane
jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub upoważnionego przez niego wiceprezesa oraz
skarbnika lub głównego księgowego.
Art. 37.
Zakres i zasady działalności finansowej Związku określają przepisy państwowe, resortowe i
PZSzach.
ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU
Art. 38.
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Walne
Zgromadzenie Delegatów większością dwóch trzecich głosów, w obecności przynajmniej
połowy delegatów.
Art. 39.
Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna określać sposób likwidacji i cel na jaki zostanie
przekazany majątek Związku.
Art. 40.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia
Prawa o stowarzyszeniach oraz Ustawy o kulturze fizycznej.
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