REGULAMIN LICENCYJNY
przyjęty Uchwałą Zarządu PZSzach nr 75/11/2019 w dniu 10 listopada 2019 r.
z poprawkami z dnia 27.11.2020 r.

Skróty używane w treści niniejszego regulaminu (o ile z treści nie wynika inaczej):
FIDE
PZSzach
WZSzach
KEKiR
CR
KOF

1.

–
–
–
–
–
–

Międzynarodowa Federacja Szachowa
Polski Związek Szachowy
właściwy terytorialnie licencjonowany Wojewódzki Związek Szachowy
Komisja Klasyfikacji, Ewidencji i Rankingu PZSzach
Centralny Rejestr PZSzach
Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach

ZASADY PRZYZNAWANIA LICENCJI WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

1.1.

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

1.2.

Licencję przyznaje Zarząd PZSzach nieodpłatnie i na czas nieokreślony.

1.3.

Licencja upoważnia do działania na terenie jednego województwa objętego
zarejestrowanym obszarem działalności Licencjobiorcy na zasadzie wyłączności.

1.4.

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

1.5.

PZSzach upoważnia Licencjobiorcę do reprezentowania swoich interesów wobec lokalnych władz
administracyjnych i sportowych, w poczuciu odpowiedzialności za nadrzędne dobro całego
środowiska szachowego. Licencja uprawnia do spełniania obowiązków powierzonych przez
PZSzach w ramach organizacji współzawodnictwa szachowego, w tym w szczególności
współzawodnictwa sportowego. Działania objęte licencją obejmują w szczególności:

prawnie

1.5.1.

Wyłanianie przedstawicieli na Walne Zgromadzenia Delegatów PZSzach zgodnie z
ordynacją wyborczą.

1.5.2.

Organizowanie imprez z cyklu Mistrzostw Polski na szczeblu wojewódzkim oraz innych
turniejów objętych rankingiem FIDE, zgłoszonych i zatwierdzonych przez PZSzach.

1.5.3.

Organizowanie szkolenia szachowego zawodników, sędziów i instruktorów.

1.5.4.

Reprezentowanie interesów PZSzach wobec lokalnych władz administracyjnych i
sportowych w poczuciu odpowiedzialności za nadrzędne dobro całego środowiska
szachowego.

1.5.5.

Nadawanie kategorii
Klasyfikacyjnym.

1.5.6.

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

1.5.7.

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

szachowych

i

klas

sędziowskich

zgodnie

z

Regulaminem

1.5.8.

Wyznaczenie wojewódzkiego administratora Centralnego Rejestru PZSzach.

1.5.9.

Współdziałanie z klubami/stowarzyszeniami szachowymi w województwie

1.5.10. Pełnienie funkcji organu dyscyplinarnego zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym
PZSzach.
1.5.11. Inkasowanie składek członkowskich i opłat wynikających z komunikatów organizacyjnofinansowych oraz regulaminów PZSzach. Szczegółowe uregulowania zasad prowadzenia
rozliczeń finansowych ustalane są corocznie w formie umowy.
1.5.12. Nadawanie Brązowej Odznaki Honorowej PZSzach oraz prawo wnioskowania o inne
wyróżnienia, nagrody oraz kary wobec członków PZSzach i zawodników.
1.5.13. Realizacji innych zadań zleconych przez PZSzach, z obowiązkiem ścisłego przestrzegania
przepisów prawa oraz przepisów merytorycznych i formalnych PZSzach.
1.6.

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

1.7.

Licencja może zostać zawieszona lub odebrana decyzją Zarządu PZSzach w razie stwierdzenia
uchybień w postaci:
1.7.1.

Przyjmowania członków zwyczajnych nie będących członkami zwyczajnymi PZSzach.

1.7.2.

Nieprzeprowadzenia we właściwym terminie wyborów delegatów na Walne Zgromadzenie
PZSzach lub przeprowadzenie wyborów z naruszeniem prawa, niezgodnie ze statutem
PZSzach lub własnym.
1.7.2.1. Wojewódzki Związek Szachowy jest zobowiązany poinformować PZSzach o wojewódzkim
zebraniu na którym będą wybierani delegaci na WZD PZSzach w terminie jak dla
członków zwyczajnych pod rygorem możliwości unieważnienia wyników.
1.7.2.2. PZSzach ma prawo wysłać na wojewódzkie zebranie obserwatora celem sprawdzenia
zgodności wyborów delegatów ze statutem PZSzach i wojewódzkim
1.7.2.3. W razie nie ogłoszenia wojewódzkiego zebrania wyborczego w przewidzianym prawem
terminie PZSzach ma prawo ogłosić takie zebranie z zachowaniem 7-dniowego terminu
ogłoszenia, które może być przesłane członkom zwyczajnym drogą elektroniczną.
„Przewidziany prawem termin” uznaje się za przekroczony jeżeli na terenie danego
województwa mandaty delegatów wygasły i nie można legalnie ogłosić wojewódzkiego
zebrania wyborczego zgodnie ze statutem wojewódzkim i tak aby odbyło się przed WZD
PZSzach z uwagi na zbyt krótki termin.

1.7.3.

Zaniechania organizacji wojewódzkich rozgrywek szachowych zgodnych z wymaganiami
dokumentu „System Krajowego Współzawodnictwa Sportowego”.

1.7.4.

Nieprawidłowego lub nieterminowego rozliczenia pobranych składek i opłat.

1.7.5.

Rażąco nieprawidłowej realizacji innych obowiązków licencyjnych stwierdzonej przez
Zarząd PZSzach.

1.8.

Szczegółowe uregulowania zasad prowadzenia rozliczeń finansowych ustalane są corocznie w
formie umowy.

1.9.

Dowodem uzyskania licencji jest odpowiedni wpis w CR z podaniem jej numeru.

2.

ZASADY PRZYZNAWANIA LICENCJI KLUBOWEJ

2.1.

Licencję przyznaje się na wniosek klubu.

2.2.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wpłaty w wysokości określonej w KOF na konto
związku w którym składa się wniosek.

2.3.

Licencję przyznaje się na czas nieokreślony.

2.4.

Wniosek o przyznanie licencji składa się w WZSzach.

2.5.

W szczególnych przypadkach wniosek o przyznanie licencji składa się w PZSzach.

2.6.

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

2.7.

Licencja klubowa może być zawieszona przez PZSzach lub WZSzach w przypadku gdy Klub
pomimo wezwania nie ureguluje należności finansowych wobec WZSzach lub PZSzach. Za
przywrócenie ważności licencji klubowej obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 10-krotności
aktualnej stawki licencji klubowej.

3.

ZASADY PRZYZNAWANIA LICENCJI ZAWODNICZEJ

3.1.

Licencję przyznaje się na wniosek zawodnika.
3.1.1. Licencję przyznaje się wyłącznie zawodnikom zrzeszonym w Polskim Związku Szachowym,
którzy na liście FIDE mają oznaczoną federację POL lub nie mają żadnej.
3.1.1.1. zawodnicy niespełniający warunku określonego w pkt. 3.1.1., którzy uzyskali licencję
przed wejściem w życie nowelizacji, zachowują dotychczasowe uprawnienia
3.1.2. Zmiana przynależności do federacji na inną niż POL, skutkuje utratą licencji PZSzach.
3.1.2.1. zawodnicy, którzy zmienili federację przed wejściem w życie nowelizacji określonej
w pkt. 3.1.2., zachowują dotychczasowe uprawnienia.

3.2.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wpłaty w wysokości określonej w KOF na konto związku
w którym składa się wniosek, a w przypadku zawodników niepełnoletnich także zgodę opiekuna.

3.3.

Licencję przyznaje się na czas nieokreślony.

3.4.

Wniosek o przyznanie licencji zawodnikom posiadającym kategorie okręgowe składa się
w WZSzach.
3.5. Warunki zawarte w pkt. 3.1.1. oraz pkt. 3.1.2., wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
3.6. Wniosek o przyznanie licencji zawodnikom posiadającym kategorie centralne składa się w PZSzach.
3.7.
4.

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

ZASADY PRZYZNAWANIA LICENCJI SĘDZIOWSKIEJ

4.1.

Licencję przyznaje się na wniosek sędziego.

4.2.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wpłaty w wysokości określonej w KOF na konto
związku w którym składa się wniosek.

4.3.

Licencję przyznaje się na czas nieokreślony.

4.4.

Wniosek o przyznanie Licencji sędziom klas okręgowych składa się w Kolegium Sędziów
Wojewódzkiego Związku Szachowego.

4.5.

Wniosek o przyznanie Licencji sędziom klas centralnych składa się w Kolegium Sędziów Polskiego
Związku Szachowego.

4.6.

Dowodem uzyskania licencji jest odpowiedni wpis w CR z podaniem jej numeru.

5.

ZASADY PRZYZNAWANIA LICENCJI TRENERSKIEJ I INSTRUKTORSKIEJ

5.1.

Licencję przyznaje się na wniosek trenera/instruktora.

5.2.

Do wniosku należy dołączyć:
5.2.1. Jeśli stopień trenera/instruktora nie został ujawniony w CR:
- potwierdzenie uprawnień trenerskich lub instruktorskich,
- kopię dokumentu potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenie,
- pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z
pełni praw publicznych.
- potwierdzenie wpłaty w wysokości określonej w KOF na konto związku w którym składa się
wniosek.
5.2.2. Jeśli stopień trenera/instruktora został ujawniony w CR:
- potwierdzenie wpłaty w wysokości określonej w KOF na konto związku w którym składa się
wniosek.

5.3.

Licencję przyznaje się na czas nieokreślony.

5.4.

Wniosek o przyznanie Licencji instruktora składa się w WZSzach.

5.5.

Wniosek o przyznanie Licencji trenera składa się w PZSzach.

5.6.

Dowodem uzyskania licencji jest odpowiedni wpis w CR z podaniem jej numeru.

6.
6.1.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
Licencje co do zasady przyznawane są przez WZSzach, a w szczególnych przypadkach przez
PZSzach

6.2.

Warunkiem koniecznym udziału klubu w niżej wymienionych zawodach jest posiadanie licencji
klubowej:
6.2.1.

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Klasycznych (wszystkie rozgrywki
wojewódzkie, II Liga, I Liga, Ekstraliga),

6.2.2.

Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach Klasycznych,

6.2.3.

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich i Błyskawicznych,

6.2.4.

Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach Szybkich i Błyskawicznych,

6.2.5.

Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Klasycznych (wszystkie rozgrywki
wojewódzkie, II Liga, I Liga, Ekstraliga),

6.3. Dla udziału w zawodach szachowych może być wymagane posiadanie przez zawodnika licencji
zawodniczej oraz przynależności do licencjonowanego klubu. Wymagania określone są w Tabeli 1.
(Tabela 1 – załącznik do Regulaminu Licencyjnego).
6.4.

Zawodnicy zagraniczni, to jest zarówno nie posiadający obywatelstwa polskiego jak i nie
reprezentujący Polski na liście rankingowej FIDE, zwolnieni są z obowiązku posiadania licencji
zawodniczej, jednakże ich udział w zawodach wymienionych w punkcie 6.2. może być dodatkowo
regulowany przez regulaminy poszczególnych zawodów.

6.5.

Warunkiem koniecznym uprawniającym do sędziowania zawodów organizowanych przez Polski
Związek Szachowy, wojewódzkie związki szachowe oraz zawodów klasyfikowanych w rankingu
krajowym lub FIDE jest posiadanie licencji sędziowskiej.

6.6.

Warunkiem koniecznym uprawniającym do prowadzenia działalności szkoleniowej w ramach
Polskiego Związku Szachowego (m.in. akademia, igrzyska szkolne, konsultacje indywidualne)
oraz wojewódzkich związków szachowych (m.in. kadry wojewódzkie) jest posiadanie licencji
trenerskiej lub instruktorskiej.

6.7.

Sprawdzenie spełnienia warunków opisanych w punktach: 6.2. 6.3. jest obowiązkiem sędziego
głównego. Sprawdzenie spełnienia warunków opisanych w punktach: 6.5. i 6.6. jest obowiązkiem
organizatora turnieju lub organizatora działalności szkoleniowej.

6.8.

Polski Związek Szachowy prowadzi w Centralnym Rejestrze ewidencję wydanych licencji oraz
decyzji o odmowie wydania, zawieszeniu lub pozbawieniu licencji.

6.9.

Wnioski o wydanie licencji składa się w wersji papierowej lub elektronicznej (preferowana).

6.10. Wnioski niekompletne będą zwracane celem uzupełnienia.
6.11. Związek Szachowy odmawia przyznania, zawiesza ważność lub pozbawia licencji, jeżeli taka kara
została nałożona na klub, zawodnika, sędziego, trenera lub instruktora przez organy
dyscyplinarne, zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym.
7.
7.1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin zatwierdzono uchwałą Zarządu Nr 75/11/2019 w dniu 10 listopada 2019.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r. Z dniem tym traci moc obowiązującą
Regulamin Licencyjny uchwalony w dn. 29 października 2015 r.
7.2.

Uprzednio wydane licencje klubowe, zawodnicze, sędziowskie, instruktorskie i
zachowują ważność.

7.3.

Uprzednio wydane licencje Wojewódzkiego Związku Szachowego zachowują ważność pod
warunkiem dostosowania się licencjobiorców do przepisów niniejszego regulaminu do dn. 30
czerwca 2020 r.

7.4.

Wszyscy posiadacze licencji mają obowiązek systematycznego uaktualniania i uzupełniania
danych wymaganych obecnie przy składaniu wniosku. W przypadku stwierdzenia, że dane są
niepełne lub nieaktualne posiadacz licencji może zostać wezwany do ich uzupełnienia lub
aktualizacji. Odmowa może skutkować pozbawieniem licencji.

7.5.

Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Zarządu.
Ryszard Królikowski Przewodniczący
Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i
Rankingu

Aleksander Sokólski
Szef Pionu Finansów i Rankingu

trenerskie

