
Regulamin 

Rady Prezesów Polskiego Związku Szachowego 

§1. Wstęp 

1. Rada Prezesów Wojewódzkich Związków Szachowych, zwana dalej Radą, jest Komisją 

Autonomiczną Polskiego Związku Szachowego. 

2. Rada jest ciałem opiniującym i doradczym dla innych organów statutowych Polskiego 

Związku Szachowego (PZSzach). 

3. W skład Rady wchodzą Prezesi Wojewódzkich Związków Szachowych (WZSzach), 

niezależnych organizacji szachowych. 

§2. Struktura, ustanawianie władz 

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady (Przewodniczący) oraz Prezydium Rady  

(Prezydium) składające się z Przewodniczącego Rady i do dwóch członków Prezydium. 

2. Kadencja władz jest bezterminowa. 

3. Na każdym zebraniu Rady, członkowie Rady mogą zmienić Przewodniczącego lub skład 

Prezydium. 

4. Rezygnacja Przewodniczącego Rady, zaprzestanie pełnienia funkcji Prezesa Wojewódzkiego 

Związku Szachowego lub przypadek losowy, uniemożliwiający pełnienie funkcji, upoważnia 

członków Prezydium do wyznaczenia spośród siebie p.o. przewodniczącego, do czasu 

najbliższego zebrania Rady. 

5. Prezydium ma prawo odwołać ze swego składu członka, jeżeli nie realizuje on swoich 

obowiązków. 

6. Przewodniczący ma prawo uzupełnienia składu Prezydium po konsultacji z pozostałymi 

członkami Prezydium. 

§3. Zadania, prawa i obowiązki, ważność decyzji 

1. Zadaniem Rady jest przede wszystkim: 

a) współpraca z Zarządem PZSzach, 

b) opiniowanie decyzji i proponowanych rozwiązań przez inne organa statutowe PZSzach, 

c) przekazywanie do innych organów statutowych PZSzach opinii regionalnych środowisk 

szachowych, 

d) wnioskowanie o nadanie wyróżniającym się członkom Rady, honorowych odznak PZSzach 

oraz innych wyróżnień i odznaczeń, 

2. Przewodniczący kieruje całością działań Rady, w szczególności: 

a) zwołuje zebrania Rady i im przewodniczy, 

b) ustala zakres prac i zadań dla członków Prezydium, 

c) opracowuje i realizuje preliminarz finansowy, zatwierdzony przez Polski Związek 

Szachowy, 

d) współpracuje z Zarządem PZSzach i może brać udział w Zebraniach Zarządu PZSzach 

zgodnie z Regulaminem Zarządu PZSzach. 

3. Członkowie Prezydium mają obowiązek: 

a) aktywnie uczestniczyć w pracy Prezydium, 

b) aktywnie uczestniczyć w opracowaniu preliminarza finansowego Rady w porozumieniu z 

Przewodniczącym, 

c) organizować zebrania Rady, 



d) wykonywać zadania wyznaczone przez Przewodniczącego w należytej formie i terminie, 

e) efektywnie współpracować z pozostałymi członkami Prezydium. 

4. Członkowie Rady mają obowiązek: 

a) aktywnie uczestniczyć w pracach Rady, 

b) informować środowisko szachowe w regionach o wydawanych opiniach i stanowiskach 

Rady oraz o decyzjach i proponowanych rozwiązaniach przez inne organa statutowe 

PZSzach. 

5. Wszystkie decyzje Prezydium i Rady zatwierdzane są zwykłą większością głosów w 

glosowaniu jawnym lub elektronicznym. 

W przypadkach nierozstrzygniętych tą metodą decyduje głos Przewodniczącego. 

6. Przewodniczący ma prawo zarządzić elektroniczne głosowanie w przypadku kiedy taka 

konieczność zaistnieje zgodnie z Regulaminem głosowań elektronicznych. 

§4. Członkostwo w Radzie 

1. Członkiem Rady jest każdy Prezes WZSzach. 

2. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa WZSzach automatycznie ustaje 

członkostwo w Radzie. 

3. Każdy nowo wybrany Prezes WZSzach automatycznie staje się członkiem Rady. 

§5. Zebrania Rady 

1. Na wniosek dowolnego członka Prezydium, przynajmniej raz w roku, członkowie Rady 

zbierają się na zebraniach Rady, zwane dalej Zebraniami. 

2. W Zebraniu mogą uczestniczyć wyłącznie Prezesi WZSzach lub zaproszeni przez 

Przewodniczącego goście. 

§6. Finansowanie 

1. Preliminarz finansowy, związany z działalnością Rady, zatwierdza Polski Związek Szachowy, na 

wniosek Przewodniczącego. 

2. W ramach zatwierdzonego preliminarza, Przewodniczący jest uprawniony do: 

a) dysponowania środkami na organizację zebrań, 

b) dysponowania środkami na realizację zadań wynikających z regulaminów Rady lub z jej  

decyzjami, 

c) dokonywania innych rozliczeń wynikających z preliminarza. 

§7. Postanowienia końcowe 

1. Prezydium sporządza sprawozdanie ze swej działalności za poprzedni rok, które przedstawia 

na najbliższym zebraniu Rady w bieżącym roku. 

2. Zatwierdzono w głosowaniu elektronicznym w dniu 30.05.2017r. 

3. Zmiana Regulaminu Rady możliwa jest wyłącznie na Zebraniu. 

4. Interpretacja Regulaminu Rady należy wyłącznie do Zebrania a między Zebraniami do 

Prezydium rady. 
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