STATUT
KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Rozdział I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK SZACHOWY, zwany dalej
„Związkiem", w skrócie KPZSzach.
§2
Terenem działania Związku jest obszar województwa Kujawsko-Pomorskiego, określony Ustawą z
dnia 24 lipca 1998 r, o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
(Dz. U. Nr 96, póz. 603), a siedzibą władz jest miasto Toruń.
§3
Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz U. Nr 20,
póz. 104, Dz. U. Nr 14, póz. 86 z 1990 r, Dz. U. Nr 27, póz. 118 z 1996 r i Dz. U. Nr 106, póz. 668 z
1998 r), ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r, o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, póz. 113, Dz. U. Nr 137,
póz. 639 z 1997 r, Dz. U. Nr 106 póz. 680 z 1998 r, Dz. U. Nr 106, póz. 668), ustawy z dnia
24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.
873), oraz niniejszego Statutu.
§4
1. KPZSzach jest związkiem stowarzyszeń i posiada osobowość prawną.
2. KPZSzach stanowi organizację pożytku publicznego w myśl przepisów ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
§4a
1. Nadzór nad KPZSzach sprawuje starosta właściwy ze względu na siedzibę.
2.Nadzór nad działalnością KPZSzach będącego organizacją pożytku publicznego,
w zakresie prawidłowości korzystania z uprawnień określonych w ustawie o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie, sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego.
§5
Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zainteresowanych rozwojem kultury fizycznej, korzystając z uprawnień wynikających ze statutów tych organizacji oraz
obowiązujących przepisów prawnych.
§6
KPZSzach opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Związku.
§7
Związek może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty i biuletyny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§8
1. Celem Związku jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w społeczeństwie w
szczególności organizowanie, rozwój i popularyzacja szachów na obszarze województwa.
2. Związek działa również na rzecz rozwoju sportu szachowego, w tym na rzecz podwyższania
poziomu wyszkolenia szachowego swoich członków, oraz rozwoju zrzeszonych w Związku
organizacji szachowych.
3. Związek realizuje swoje cele szczególnie poprzez:
1. Zrzeszenie stowarzyszeń kultury fizycznej oraz innych osób prawnych, działających w sporcie
szachowym.
2. Dbałość o podnoszenie i zachowanie należytego poziomu moralnego i wychowawczego
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy.
3. Organizowanie zawodów i imprez sportowych, szkolenie sędziów szachowych.
4. Stałe podnoszenie poziomu sportu szachowego.
5. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem, przez członków Związku, zawodników, trenerów,
instruktorów, sędziów i działaczy społecznych Statutu Związku, regulaminów, uchwał oraz innych
przepisów dotyczących szachów, ustanowionych przez Polski Związek Szachowy.
6. Sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej nad członkami stowarzyszeń kultury fizycznej
oraz innych jednostek organizacyjnych, działających w zakresie szachów, będącymi członkami
Związku.
7. Kontrola realizacji programów szkolenia w klubach i sekcjach szachowych.
8. Prowadzenie ewidencji i statystyki sportu szachowego na terenie swego działania.
9. Rozstrzyganie sporów między członkami Związku, w wyniku ich działalności w dziedzinie
szachów.
10. Nakładanie kar na członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz
działaczy społecznych, dopuszczających się naruszeń określonych przepisów i zasad obowiązujących w sporcie szachowym.
11. Inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności,
zmierzającej do realizacji swoich statutowych celów i zadań”.
§9
1. Związek może prowadzić pomocniczą działalność gospodarczą na podstawie odrębnych
przepisów. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być dzielony
między członków.
2. Związek prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego

Rozdział III
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§10
1. Członkami Związku mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej lub inne jednostki organizacyjne,
posiadające osobowość prawną, działające w zakresie sportu szachowego.
2. Członków przyjmuje i skreśla Zarząd Związku na podstawie pisemnego wniosku.
§11
Członkowie Związku mają prawo do:
1. Uczestniczenia, poprzez swoich delegatów, w Walnym Zebraniu Związku.
2. Wyboru władz Związku oraz delegatów na Walne Zgromadzenia Polskiego Związku Szachowego
3. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku oraz okresów ich działania.
4. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Polskiego Związku Szachowego.
5. Korzystania z uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności Związku i polskiego Związku Szachowego.
6. Uczestniczenia w zawodach organizowanych przez Związek i Polski Związek Szachowy.
§12
Członkowie Związku są zobowiązani do:
1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego oraz realizacji zadań
statutowych Związku i Polskiego Związku Szachowego,
2. Przestrzegania statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w szachach,
3. Stałego podnoszenia poziomu sportowego i moralno-wychowawczego swoich zawodników,
4. Dbania o poziom moralno-wychowawczy i sportowy działaczy społecznych, sędziów, trenerów i
instruktorów,
5. Udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Związek,
6. Przestrzegania uchwał i decyzji Związku,
7. Regularnego opłacania składki członkowskiej, w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie
Związku.
§13
1. Członkostwo ustaje w przypadku:
a) wystąpienia członka ze Związku, zgłoszone na piśmie do Zarządu,
b) rozwiązania się stowarzyszenia kultury fizycznej, działającego w zakresie szachów,
c) wykluczenie przez Zarząd Związku, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
2. Członek, nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych,
może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków, w drodze uchwały Zarządu
Związku.
3. Członek może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku, w przypadku nie
brania czynnego udziału w realizacji celów Związku lub innego naruszenia postanowień Statutu, uchwał,
decyzji władz Związku, albo przepisów obowiązujących w sporcie szachowym
4. Zawieszenie stowarzyszenia kultury fizycznej w prawach członkowskich polega na okresowym
pozbawieniu sekcji szachowej w prawach członkowskich, w szczególności prawa do udziału w
systemie rozgrywek sportowych.

Rozdział IV
WŁADZE ZWIĄZKU
§14
Władzami Związku są:
1. Walne Zebranie Delegatów,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§15
Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym,
w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
§16
Jeżeli szczegółowe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Związku zapadają
zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności jest wymagana obecność przynajmniej
połowy ilości osób uprawnionych do głosowania.
§17
Członkowie władz Związku pełnią swoje funkcje społecznie.

Rozdział V
WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU
§18
Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie KPZSzach.
§19
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1.Uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie względnie rozwiązania się
Związku,
2. wybór i odwołanie prezesa i Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Związku,
3. Uchwalanie głównych kierunków i programów działania Związku,
4. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Związku,
5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej na rzecz Związku,
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia
w prawach członka Związku,
8. Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Związku,
9. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Szachowego, według zasad ustalonych przez Zarząd Związku.
§19a
W przypadku nie udzielenia Zarządowi absolutorium Zarząd podaje się do dymisji z tym,
że członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki do czasu najbliższego Walnego Zebrania.
§20
W Walnym Zebraniu udział biorą:
1. z głosem stanowiącym - delegaci wszystkich członków Związku według zasad wyborczych,
ustalonych przez Zarząd,
2. z głosem doradczym - członkowie ustępującego Zarządu, przy podejmowaniu uchwały o udzieleniu
absolutorium,
Delegaci zachowują mandat na okres całej kadencji.
§21
1.Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów osób biorących udział z głosem
stanowiącym, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Wybór Prezesa i Zarządu następuje bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej
połowy liczby delegatów.
3. W przypadku, gdy nie dokonano wyboru Prezesa lub wszystkich członków Zarządu z uwagi na nie
uzyskanie przez kandydatów bezwzględnej większości głosów zarządza się drugą turę głosowania.
W drugiej turze wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów, ale nie musi
to być większość bezwzględna.

§22
1. Walne Zebrania są zwoływane przez Zarząd Związku raz w roku z tym, że sprawozdawczowyborcze Walne Zebranie odbywa się co cztery lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:
a) uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) wniosku zgłoszonego przez przynajmniej połowę ogólnej liczby członków,
d) jednoczesnego ustąpienia co najmniej połowy liczby członków danego organu władzy pochodzącej z wyboru.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia
wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia delegatów przynajmniej na
dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
5. Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
6. W przypadku braku obecności w Walnym Zebraniu ponad połowy delegatów Związku, może się ono
odbyć w drugim terminie, w tym samym dniu, 30 minut później i jest prawomocne, bez
względu na liczbę obecnych delegatów, a uchwały podjęte w ustalonym trybie obowiązują
wszystkich członków Związku.

Rozdział VI
ZARZĄD ZWIĄZKU

§23
Zarząd jest organem władzy Związku w okresach pomiędzy walnymi zebraniami.
§24
l. Zarząd składa się z 7 - 9 osób, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
2. W skład Zarządu wchodzą ponadto przewodniczący Kolegium Sędziów KPZSZach oraz
Kolegium Trenerów KPZSZach.
§25
Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2. realizowanie wytycznych i zaleceń w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu sportu szachowego,
wynikających z uchwał Walnego Zebrania,
3. kierowanie całokształtem działalności Związku,
4. zarządzanie majątkiem i funduszem Związku,
5. uchwalanie planów działania i planów finansowych,
6. uchwalanie wysokości opłat z tytułu zmiany barw klubowych, potwierdzanie i uprawnianie
zawodników oraz ustalanie kaucji protestowych, a także innych należności wynikających z aktualnie
obowiązujących regulaminów Polskiego Związku Szachowego,
7. zwoływanie Walnych Zebrań Związku,
8. powoływanie Komisji i Kolegiów, dla realizacji celów statutowych Związku, zwłaszcza Kolegium
Sędziowskiego, których szczegółową organizację i tryb pracy określa regulamin zatwierdzony przez
Zarząd,
9. uchwalanie i zmienianie regulaminów zarządów komisji i Kolegium Związku,
10. rozpatrywanie sporów powstałych pomiędzy członkami Związku, w wyniku ich działalności
w szachach.
11. przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Związku,
12. wnioskowanie na Walnym Zebraniu o nadanie godności członka honorowego Związku,
13. podejmowanie decyzji i uchwał we wszystkich sprawach, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej.
14. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Związku oraz stanu jego finansów
i przekazywanie organom sprawującym nadzór nad Związkiem. Sprawozdanie Zarządu
udostępnia się do publicznej wiadomości,
15. powołanie Biura Zarządu i ustanowienie jego siedziby na okres trwania kadencji Zarządu.

§26
W razie ustania członkostwa w Zarządzie Prezesa, Zarząd podejmuje bezwzględną większością
głosów przy udziale minimum 2/3 członków Zarządu uchwałę o powierzeniu jednemu ze swych
członków wybranych na Walnym zebraniu, który pełni te obowiązki do czasu najbliższego Walnego
Zebrania.

§27
1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu, regulaminu, przepisów i innych postanowień,
obowiązujących w Związku i Polskim Związku Szachowym, Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na:
a) członków Związku (kluby i sekcje),
b) działaczy społecznych,
c) trenerów, sędziów i instruktorów,
d) zawodników.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny Polskiego
Związku Szachowego.
3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności - Komisja Wyróżnień i
Dyscypliny - Zarząd Związku.
§28

1. Walne Zebranie może powołać członków Zarządu na określone funkcje w Zarządzie na wniosek
Prezesa Zarządu, w innym przypadku Zarząd wybiera ze swojego grona wiceprezesów, skarbnika,
sekretarza Związku, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd

Rozdział VII
KOMISJA REWIZYJNA
§29
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę statutową i fmansowogospodarczą działalności Związku.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdania dotyczące działalności władz
Związku oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń
kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać
udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
6. Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin
uchwalony przez Komisję.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej
a./ nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b./ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
c./ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w
wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. W 26 póz. 306 z późniejszymi
zmianami).

Rozdział VIII
KOOPTACJA CZŁONKÓW WŁADZ
§30
1. W przypadku ustąpienia, rezygnacji bądź wykluczenia członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
danego organu władzy pochodzących z wyboru.

Rozdział IX
MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU
§31
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusz Związku.
2. Na fundusz Związku składają się:
a) składki roczne członków Związku,
b) wpływy z zawodów organizowanych przez Związek,
c) darowizny, dotacje i środki pochodzące z fundacji,
d) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej i gospodarczej Związku.
§32
Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch
osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika. W sprawach niemajątkowych oświadczenia woli składają
prezes z wiceprezesem, lub dwóch wiceprezesów działających łącznie.
§33
1. Zasady gospodarki finansowej Związku określa Zarząd Związku, przestrzegając obowiązujących w
tym zakresie przepisów, wydanych przez właściwe organy administracji państwowej.
2. Nadzór nad gospodarką finansową Związku sprawuje Komisja Rewizyjna Związku.
§ 33a
1. KPZSzach sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, oraz
podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym
sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
2. KPZSzach sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe.
3. KPZSz stosuje przepisy ustawy o rachunkowości.
4. KPZSzach przekazuje staroście sprawującemu nadzór nad KPZSzach, a także
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania, o których mowa w
ust. 1 i 2.
§34
Zabrania się :
a./ udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób , z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim lub w stosunku 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 jego 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 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 ze statutowego celu Związku,
d./ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Związku członkowie organów Związku lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.

Rozdział X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§35
Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Związku większością 2/3 głosów,
w obecności przynajmniej połowy liczby delegatów - członków klubów Związku.
§36
1.Podjęcie uchwały przez Walne Zebranie Związku, w sprawie rozwiązania się Związku, następuje
większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy liczby delegatów.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku powinna określić przeznaczenie majątku Związku.

