
STATUT 

DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 

  

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

  

§  1 

1. Dolnośląski Związek Szachowy, w skrócie „DZSzach”, zwany dalej „Związkiem”, jest związkiem 
sportowym, zrzeszającym stowarzyszenia, kluby i organizacje szachowe. 

2. W kontaktach międzynarodowych Związek może używać nazwy „Lower Silesian Chess 
Federation”. 

§  2 

1. Terenem działania Związku jest Rzeczpospolita Polska, a szczególnie województwo 
dolnośląskie. Siedzibą Związku jest miasto Wrocław. 

2. Dla realizacji swoich celów Związek działa również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§  3 

Związek działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy 
o sporcie, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy prawo o 
stowarzyszeniach oraz zapisami niniejszego statutu. 

§  4 

1. Związek posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Związek może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania. 

3. Nazwa i znak Związku są prawnie zastrzeżone. 

4. Związek prowadzi działalność w zakresie pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności. 

§  5 

1. Związek jest członkiem Polskiego Związku Szachowego i działa zgodnie z jego statutem, 
regulaminami, uchwałami oraz wytycznymi. 

2. Związek może być członkiem innych związków i stowarzyszeń, w tym również 
międzynarodowych o podobnym profilu działania. 

§  6 

1. Związek jest organizacją typu non-profit, a ewentualne dochody przeznacza w całości na 
realizację zadań statutowych oraz w zakresie pożytku publicznego. 
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2. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. 

3. Dla realizacji określonych celów statutowych Związek może zatrudniać pracowników. 

§ 7 

Związek używa pieczęci, posiada logo, może posiadać odznakę organizacyjną i honorową oraz 
wydawać komunikaty i inne pisma wynikające z działalności statutowej. 

  

Rozdział  2 

Cele i środki działania 

  

§  8 

1. Celem Związku jest rozwój i popularyzacja sportu szachowego, organizacja i prowadzenie 
współzawodnictwa sportowego, ustanawianie i realizacja reguł sportowych, organizacyjnych i 
dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym w sporcie szachowym.  

2. Celem Związek jest prowadzenie działań w zakresie pożytku publicznego, w szczególności 
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, a także prowadzenie działań w zakresie 
propagowania kultury, w szczególności wiedzy historycznej na temat szachów. 

§  9 

Związek realizuje swoje cele poprzez: 

1. Współpracę z Polskim Związkiem Szachowym. 

2. Ustalanie kierunków rozwoju sportu szachowego na terenie działania. 

3. Organizację współzawodnictwa sportowego na terenie działania. 

4. Organizację imprez szachowych. 

5. Promowanie szachów w mediach. 

6. Wspieranie różnych form rywalizacji szachowej: szachy klasyczne, szybkie, błyskawiczne, 
korespondencyjne, kompozycja szachowa, rozwiązywanie zadań szachowych itp. 

7. Szkolenia zawodników, działaczy, sędziów, trenerów, instruktorów, nauczycieli. 

8. Wspieranie szachów w środowisku osób niepełnosprawnych. 

9. Współpracę z ośrodkami szachowymi w kraju i za granicą. 

10. Wspieranie szachów w placówkach oświatowych i kulturalnych. 

11. Pomoc merytoryczną swoim członkom. 

12. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem Statutu przez członków Związku, zawodników, 
trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy. 
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13. Realizację zadań zleconych przez organa samorządowe bądź organizacje działające w 
ramach kultury fizycznej i sportu. 

14. Związek może uczestniczyć w projektach wynikających z Ustawy o organizacjach pożytku 
publicznego. 

15. Związek prowadzi działalność pożytku publicznego, która jest prowadzona zarówno jako 
działalność nieodpłatna i odpłatna, z której dochód będzie w całości przeznaczony na realizację 
zadań statutowych. 

W skład tej działalności wchodzi: 

a) Działanie na rzecz rehabilitacji i sportu osób niepełnosprawnych 
b) Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i 

nikotynizmowi, zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się 
c) Działanie na rzecz wyrównania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej 
d) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami 
e) Działanie na rzecz organizacji wolontariatu 
f) Działanie na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży 
g) Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia 

§ 10 

Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Związek może 
prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Rozdział 3. 

Członkowie Związku 

 

§ 11 

Członkowie Związku dzielą się na: 

a) Zwyczajnych. 
b) Wspierających. 

§ 12 

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba prawna zainteresowana realizacją celów 
Związku. 

2. Status członka zwyczajnego nadaje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego. 

3. Osoba prawna działa przez swego pełnomocnika. 

§ 13 

Członek zwyczajny ma prawo do: 
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a) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku, 
b) zgłaszania postulatów i wniosków władzom Związku, 
c) uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek, 
d) pomocy merytorycznej ze strony Związku, 
e) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności 

Związku. 

§ 14 

Członek zwyczajny jest zobowiązany: 

a) do przestrzegania Statutu oraz przepisów związkowych, 
b) wspierać Związek w realizacji celów statutowych, 
c) do regularnego opłacania składek członkowskich. 

§ 15 

1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku: 

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Związku, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po 
uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań; 

b) skreślenia z listy członków Związku na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu 
wynikającej z zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez 
okres przekraczający 12 miesięcy; 

c) wykluczenia przez Zarząd na mocy prawomocnej uchwały, w przypadku naruszenia 
postanowień niniejszego Statutu lub rażącego naruszenia regulaminów, uchwał i innych 
decyzji władz Związku; 

d) rozwiązania się klubu sportowego, stowarzyszenia lub innej osoby prawnej będącej 
członkiem zwyczajnym; 

2. Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd, w 
przypadku naruszenia postanowień Statutu oraz regulaminów DZSzach. Zawieszenie w prawach 
członkostwa polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych. 

3. Od uchwały Zarządu o zawieszeniu w prawach członkowskich lub wykluczeniu przysługuje 
stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od daty 
doręczenia pisma informującego o podjętej uchwale.  

§ 16 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością 
Związku, która zadeklaruje pisemnie na rzecz Związku pomoc finansową, rzeczową lub 
niematerialną. 

2. Status członka wspierającego nadaje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego. 
3. Osoba prawna działa przez swego pełnomocnika. 

§ 17 

Członek wspierający ma wszystkie prawa Członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego 
prawa wyborczego. 

§ 18 
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Członek wspierający jest obowiązany: 

a) zadeklarować na rzecz Związku pomoc finansową, rzeczową lub niematerialną. 
b) pomagać Związkowi w realizacji jego statutowych celów, 
c) przestrzegać postanowień Statutu i przepisów związkowych. 

§ 19 

1. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku: 

a) wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu; 
b) rozwiązania się lub zaniku działalności; 
c) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku naruszenia 

postanowień Statutu oraz regulaminów Związku. 

2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka przysługuje stronie prawo odwołania się do 
Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia pisma informującego o 
podjętej uchwale. 

§ 20 

1. Osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Związku mogą otrzymać godność członka 
honorowego. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów 

  

Rozdział 4 

Władze Związku 

  

§ 21 

1. Władzami Związku są: 

a) Walne Zebranie Delegatów  
b) Zarząd 
c) Komisja Rewizyjna. 

§ 22 

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

§ 23 

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów 

2. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd raz na 2 lata jako 
sprawozdawcze. Wraz z upływem 4-letniej kadencji, Zarząd zwołuje Sprawozdawczo-
Wyborcze Walne Zebranie Delegatów. 
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§ 24 

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy: 

a) uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się 
Związku, 

b) uchwalanie, na podstawie wniosku Zarządu, regulaminu działania zebrania, 
c) wybór w odrębnych głosowaniach Prezesa, członków Zarządu oraz członków Komisji 

Rewizyjnej; 
d) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Związku, 
e) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz, 
f) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub 

zawieszenia w prawach członka, 
h) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Związku. 

§ 25 

1. W Walnym Zebraniu Delegatów z jednym głosem stanowiącym udział biorą delegaci 
członków zwyczajnych. 

2. Dodatkowy jeden głos stanowiący przysługuje członkowi zwyczajnemu spełniającemu 
łącznie oba warunki: 
a) posiada drużynę na najwyższym szczeblu Drużynowych Mistrzostw Dolnego Śląska 

(juniorów lub seniorów) 
b) posiada drużynę w centralnych ogólnopolskich rozgrywkach ligowych (juniorów lub 

seniorów) 
 

§ 26 

W Walnym Zebraniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:  

a) członkowie wspierający,  
b) członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, nie będący delegatami  
c) osoby fizyczne posiadające godność członka honorowego,  
d) osoby fizyczne, imiennie zaproszone przez Zarząd. 

§ 27 

1. Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członków zwyczajnych o terminie, miejscu, 
proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów przynajmniej: 

a) 30 dni przed terminem zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, 
b) 14 dni przed terminem nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów. 

2. Zawiadomienia członków dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej oraz pocztą 
elektroniczną wysłaną na adresy e-mail członków. 

3. Podstawowe materiały jak: sprawozdanie, propozycje zmian w Statucie, projekty uchwał, itp. 
delegaci powinni otrzymać co najmniej na 7 dni przed terminem obrad. 

§ 28 
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Jeżeli nie przewidziano inaczej uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą 
większością głosów. 

§ 29 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd na podstawie: 

a) uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów, 
b) wniosku Komisji Rewizyjnej, podjętym bezwzględną większością głosów, 
c) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Związku. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd w terminie dwóch 
miesięcy od daty złożenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których 
zostało zwołane. 

§ 30 

1. Zarząd Związku jest organem władzy pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów. 

2. Zarząd Związku składa się z 9 do 13 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesów i Sekretarza. 

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Prezes. 

4. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, ale nie mniej niż dwa razy do roku. 

§ 31 

1. Zarząd Związku działa na podstawie opracowanego regulaminu, załącznikami do regulaminu są 
zakresy obowiązków Prezesa i innych członków Zarządu. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 
a) reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 
b) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Delegatów, 
c) kierowanie całokształtem działalności Związku, 
d) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, 
e) uchwalanie planów działania i planów finansowych, 
f) zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji, 
g) powoływanie oddziałów, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów, 
h) powoływanie Wiceprezesów i Sekretarza Zarządu na wniosek Prezesa, 
i) przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Związku, 
j) uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Związku. 

3. Członek Zarządu nie może: 
a) łączyć tej funkcji z funkcją w Komisji Rewizyjnej, 
b) być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 32 

1. Prezes lub działający w jego zastępstwie Wiceprezes, kieruje działalnością Zarządu, 
reprezentuje Związek na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, czuwa 
nad przestrzeganiem Statutu, przepisów, regulaminów i uchwał Związku. 
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2. W okresie między zebraniami Zarządu Prezes lub działający w jego zastępstwie Wiceprezes, 
może zarządzić głosowanie elektroniczne, zgodnie z przyjętym przez Zarząd Regulaminem 
Głosowań Elektronicznych, a także podejmować decyzje w sprawach nagłych i 
niecierpiących zwłoki. 

3. Prezes lub działający w jego zastępstwie Wiceprezes, reprezentuje pracodawcę dla osób 
zatrudnionych w Biurze Związku. 

4. W przypadku śmierci Prezesa, choroby uniemożliwiającej kierowanie Związkiem, rezygnacji 
z funkcji lub innych przyczyn skutkujących niemożnością pełnienia funkcji, obowiązki do 
czasu wyboru nowego Prezesa przejmuje wskazany przez Zarząd Wiceprezes. Wybory 
Prezesa, na uzupełnienie trwającej kadencji Zarządu, winny zostać przeprowadzone 
najpóźniej na najbliższym zwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów. 

 § 33 

1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i innych postanowień 
obowiązujących w Związku - Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków 
Związku. 

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa, o ile nie regulują tego 
postanowienia regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Szachowego, wewnętrzny 
regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd. 

3. W toku postępowania dyscyplinarnego musi obowiązywać zasada dwuinstancyjności. 
4. Instancją odwoławczą od decyzji Zarządu jest Walne Zebranie Delegatów. 

§ 34 

1. Komisja Rewizyjna składa się 3 - 5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 
sekretarza. 

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-
gospodarczej działalności Związku. 

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie dotyczące 
działalności władz Związku oraz posiada prawo wnioskowania w sprawach absolutorium dla 
Zarządu. 

4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń 
kontroli i żądaniem wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości. 

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo 
brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym. 

6. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej i jej organów określają 
regulaminy uchwalone przez Komisję, a parafowane przez Zarząd. 

7. Członek Komisji Rewizyjnej nie może: 
a) łączyć tej funkcji z funkcją w Zarządzie, 
b) być osobą będącą małżonkiem lub małżonką członka Zarządu oraz osobą pozostającą z 

nim we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 
służbowej, 

c) być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie 
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 
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§ 35 

1. W przypadku rezygnacji z funkcji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym 
przysługuje prawo kooptacji. 

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 liczby członków 
pochodzących z wyboru. 

  

Rozdział 5 

Majątek i fundusze Związku 

  

§ 36 

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Na fundusz Związku składają się: 

a) składki roczne członków Związku, 
b) wpływy z zawodów organizowanych przez Związek, 
c) darowizny, środki od sponsorów, dotacje i środki pochodzące z innej działalności 

statutowej i gospodarczej Związku. 

§ 37 

1. Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane 
jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. 

2. Działającym w imieniu Związku zabrania się: 
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do 

jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani 
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b) przekazywania majątku Związku na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach, 

c) wykorzystywania majątku Związku na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

  

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 
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§ 38 

1. Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 
głosów w obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.  

2. Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów wyłącznie wtedy, 
gdy sprawa ta zostanie umieszczona w porządku obrad przedstawionym w powiadomieniu 
o terminie zwołania WZD.  

§ 39 

1. Rozwiązanie się Związku następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie 
Delegatów większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy delegatów 
uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku powinna określać przeznaczenie majątku i sposób 
likwidacji. 

§ 40 

Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów oraz 
Zarządowi Związku. 

§ 41 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowieniem sądu 
rejestrowego. 
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