
REGULAMIN RADY RODZICÓW  

PRZY POLSKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie Uchwały Rady 

Rodziców nr 1/2018 z dnia 27.02.2018r. 

Rozdział II 

Zakres i przedmiot działania 

§ 2 

1. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym rodziców aktywnie wspierających 

swoje dzieci uczestniczące w rywalizacji szachowej na poziome ogólnopolskim, a w 

szczególności rodziców dzieci będących finalistami indywidualnych rozgrywek Mistrzostw 

Polski (PPM, MPM, MPJ, OOM) w grupach wiekowych do lat 18. 

2. Członkostwo w Radzie Rodziców jest działalnością społeczną, nieodpłatną i trwa przez czas 

uprawiania przez dziecko szachów jako dyscypliny sportowej do końca roku kalendarzowego 

w którym dziecko ukończy 18 lat. 

3. Członkami Rady Rodziców mogą być wyłącznie rodzice (lub wskazani przez sąd opiekunowie 

prawni) dzieci będących finalistami indywidualnych rozgrywek Mistrzostw Polski (PPM, MPM, 

MPJ, OOM) w grupach wiekowych do lat 18. 

4. Rada Rodziców w swoich działaniach kieruje się dobrem ogólnym zawodników i szachów jako 

dyscypliny sportowej bez względu na przynależność klubową, wiekową oraz regionalną 

swoich dzieci. 

5. Rada Rodziców współpracuje z Zarządem Polskiego Związku Szachowego, oraz wszystkimi 

agendami PZSzach, których cele statutowe obejmują swoim zakresem sport młodzieżowy a w 

szczególności z Komisją Młodzieżową PZSzach. 

6. Członkiem Rady Rodziców nie może być osoba, która poprzez swoje zachowanie nie 

gwarantuje troski o dobre imię szachów i/lub nadużywa zaufanie środowiska rodziców oraz 

PZSzach. 

7. Członkostwo w Radzie Rodziców nie może być łączone z w pełnieniem funkcji w 

wojewódzkich i ogólnopolskich związkach szachowych. 

8. Rada Rodziców uchwala „Regulamin” swojej działalności, w którym określa szczegółowo:  

a) cele, zadania, wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców,  

b) szczegółowy tryb powoływania członków do Rady Rodziców. 

9. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami Statutu PZSzach. 



10. Radę Rodziców tworzy 3 do 7 rodziców finalistów MPJ i OOM w danym roku kalendarzowym, 

z których co najwyżej 5 pozostaje na kolejna kadencję a co najmniej 2 jest wybieranych 

według zasad określonych dalej w Regulaminie spomiędzy rodziców wszystkich finalistów 

Mistrzostw Polski (PPM, MPM, MPJ, OOM) w danym roku kalendarzowym. 

11. Działanie Rady Rodziców w składzie mniejszym niż 7 osób ma miejsce wyłącznie w 

przypadku gdy w danym roku kalendarzowym nie będzie zgłoszonych minimum 2 nowych a 

łącznie 7 kandydatów do Rady Rodziców. Liczebność Rady Rodziców odpowiada wtedy ilości 

kandydatów spełniających warunki członkowstwa określone niniejszym regulaminem. 

12. Kadencja członka Rady Rodziców trwa jeden rok, począwszy od 31 marca danego roku lub od 

pierwszego zebrania Rady Rodziców następującego po wyborze składu Rady Rodziców, do 

dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego lub do odbycia pierwszego posiedzenia 

kolejnej Rady Rodziców. 

13. Kadencja członka Rady Rodziców jest automatycznie przedłużona o kolejny rok jeśli nie 

zajdzie przypadek opisany w  pkt.14. lub pkt.15. poniżej. 

14. Kadencja członka Rady Rodziców wygasa na koniec roku kalendarzowego jeśli: 

a) złożył on pisemną rezygnacje z członkostwa na ręce Przewodniczącego Rady Rodziców, 

b) w danym roku kalendarzowym jego dziecko kończy 18 lat, 

c) gdy jego dziecko w drugim kolejnym roku nie zakwalifikuje się do rozgrywek finałowych 

MPJ lub OOM, 

d) został on odwołany z Rady Rodziców według zasad określonych dalej w regulaminie. 

15. Jeśli z upływem rocznej kadencji członka Rady Rodziców nie zaszedł żaden z przypadków 

opisanych w pkt.10 powyżej, to o wyborze 5 członków pozostających na następna kadencje 

decyduje Rada Rodziców  w głosowaniu tajnym.  

§ 3 

1. Terenem działania Rady Rodziców jest Rzeczpospolita Polska. 

2. Rada Rodziców może podejmować działania w miejscach, w których przebywają małoletni 

licencjonowani przez PZSzach zawodnicy w trakcie realizacji zadań organizowanych, 

zleconych lub współfinansowanych przez PZSzach także poza granicami Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

Rozdział III 

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców 

§ 4 

Wybory do Rady Rodziców odbywają się spomiędzy grona wszystkich rodziców finalistów 

Mistrzostw Polski (PPM, MPM, MPJ, OOM) do lat 18 w danym roku kalendarzowym. 

§ 5 

1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Rodziców  oraz udzielenia im swojego głosu 



poparcia mają wyłącznie rodzice finalistów MP (PPM, MPM, MPJ, OOM) w danym roku 

kalendarzowym. 

2. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Rodziców i udzielanie głosów poparcia odbywa się 

na formularzu „Karta Poparcia dla Kandydata do Rady Rodziców” stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu, przez cały rok kalendarzowy, ze skutkiem na rok następny. 

3. Wypełnione i podpisane „Karty Poparcia Kandydata” (wg wzoru załącznik nr 1) należy składać 

na ręce któregokolwiek z dotychczasowych członków Rady Rodziców lub przesyłać drogą 

elektroniczną na adres mailowy Rady Rodziców. 

4. Dostarczone do Rady Rodziców Karty Poparcia Kandydata są weryfikowane formalnie przez 

Prezydium Rady Rodziców a udzielający poparcie rodzice otrzymują informację zwrotną. 

5. Lista kandydatów do Rady Rodziców zgłoszonych w ciągu roku wraz z ilością głosów poparcia 

dla danego kandydata jest publikowana na stronie PZSzach. 

6. Zgłaszanie kandydatów do Rady Rodziców oraz przekazywanie swojego poparcia dla danego 

kandydata przez podpis na formularzu odbywa się do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego 

daną roczną kadencję Rady Rodziców. 

§ 6 

1. Uprawnionymi do udzielania swojego poparcia kandydatom na członka Rady Rodziców są 

wyłącznie rodzice finalistów Mistrzostw Polski (PPM, MPM, MPJ, OOM) do lat 18, których 

dzieci są finalistami rozgrywek w danym roku. 

2. Każdy finalista MP (PPM, MPM, MPJ, OOM) do celu wyrażenia poparcia kandydatom jest 

reprezentowany przez jednego rodzica. 

3. Każdy rodzic reprezentujący finalistę Mistrzostw Polski (PPM, MPM, MPJ, OOM) może 

przekazać swoje poparcie do bycia reprezentowanym w Radzie Rodziców dowolnej ilości 

kandydatów. 

4. Jako głosy poparcia przekazane kandydatom uważa się ilość imiennych podpisów na 

arkuszach poparcia danego kandydata (załącznik nr 1)  przekazanych za pokwitowaniem 

Radzie Rodziców lub przesłanym (format pdf) drogą elektroniczną do dnia 31 grudnia danego 

roku wyłącznie z jawnych adresów mailowych umożliwiających weryfikację nadawcy. 

5. Weryfikację kandydatów pod względem spełniania warunków formalnych członkostwa według 

niniejszego regulaminu oraz weryfikację ważności oddanych głosów poparcia dokonuje 

Prezydium Rady Rodziców. 

6. Za wybranych do Rady Rodziców uważa się tylu pierwszych kandydatów z największą ilością 

uzyskanych głosów poparcia na dzień 31 grudnia, ile miejsc zwolniło się w Radzie Rodziców, 

przy czym liczba ta nie może być mniejsza od 2 (dwóch) i jest dopełnieniem do 7 (siedmiu). 

7. W przypadku równej liczby głosów poparcia otrzymanych przez kandydatów, o wybraniu 

danego kandydata na roczną kadencję członka do Rady Rodziców decyduje głosowanie 

członków dotychczasowej rady. 



8. Powołanie nowych członków Rada Rodziców potwierdza stosowną uchwałą na pierwszym 

formalnym zebraniu w roku kalendarzowym. 

Rozdział IV 

Zadania i kompetencje Rady Rodziców 

§ 7 

1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców, którzy aktywnie finansowo i organizacyjnie  

wspierają swoje dzieci w uprawianiu szachów jako dyscypliny sportowej, tworząc znające się 

środowisko zaangażowane w sport swoich dzieci. 

2. Rada Rodziców podejmuje działania zmierzających do doskonalenia statutowej działalności 

PZSzach. 

§ 8 

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

§ 9 

Rada Rodziców zbiera, weryfikuje, opracowuje i przekazuje do PZSzach opinie swojego 

środowiska w zakresie sportu młodzieżowego szachy na poziomie wyczynowym. 

§ 10 

Opinie w sprawach sportu młodzieżowego Rada Rodziców kieruje do właściwych władz PZSzach 

oraz organów statutowych PZSzach stosownie je uzasadniając w postaci pisemnej i po 

przegłosowaniu ich w swoim gronie oraz jeśli zachodzi taka potrzeba po zweryfikowaniu ich w jak 

najszerszym środowisku rodziców szachistów. 

§ 11 

Rada Rodziców opiniuje propozycje zmian proponowanych do Zasad Ogólnych Sportowej 

Rywalizacji Dzieci i Młodzieży na dany rok oraz Regulaminów Szczegółowych (organizacja 

turniejów mistrzowskich, zasady powoływania kadry itp.) dotyczących tej rywalizacji  tworzonych 

lub współtworzonych przez Pion Młodzieżowy PZSzach. 

§ 12 

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez prezesa PZSzach w części 

dotyczących szachów młodzieżowych. 

§ 13 

Rada Rodziców może wnioskować do PZSzach o wprowadzenie zmian w obowiązujących 

regulaminach sportu młodzieżowego (Zasady Ogólne Sportowej Rywalizacji Dzieci i Młodzieży) na 

dany rok oraz Regulaminów Szczegółowych (organizacja turniejów mistrzowskich, zasady 

powoływania kadry itp.) dotyczących tej rywalizacji  tworzonych lub współtworzonych przez Pion 

Młodzieżowy PZSzach. Wniosek powinien być  umotywowany i mieć formę pisemną. 



§ 14 

Rada Rodziców może włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań/problemów innych 

organów PZSzach zajmujących stanowisko w zakresie sportu młodzieżowego, proponując swoją 

opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.  

§ 15 

Rada Rodziców może wnioskować do władz PZSzach lub jego właściwej komisji o dokonanie 

oceny pracy sędziego, trenera, instruktora, organizatora, wychowawcy lub innej osoby 

wykonującej zadania na rzecz PZSzach lub wykonującej działania wobec nieletnich zawodników 

uczestniczących w szkoleniach lub szachowej rywalizacji sportowej. Wniosek powinien być  

umotywowany i mieć formę pisemną. 

§ 16 

Rada Rodziców może inicjować i przeprowadzać badania opinii uczestników szkoleń lub zawodów 

organizowanych, współfinansowanych lub zlecanych podmiotom trzecim przez PZSzach lub jego 

agendy i podmioty współpracujące w celu opracowania swojego stanowiska i przekazania 

wyników tej oceny do PZSzach. 

§ 17 

Rada Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne zespoły spośród swoich członków, innych 

rodziców i osób współdziałających z rodzicami (jako ekspertów) dla wykonywania określonych 

zadań. 

§ 18 

Rada Rodziców ma prawo wnioskować do Zarządu PZSzach o nadanie organizatorom sportu, 

trenerom i instruktorom honorowych odznak PZSzach oraz odznaczeń sportowych i państwowych. 

§ 19 

Rada Rodziców wnioskuje do organów sprawujących nadzór prawny nad działalnością Związku o 

podjęcie stosownych działań w sprawach gdzie istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia 

prawa wyższego rzędu (ustawa), działania na szkodę Związku, naruszenia dobra Związku 

Szachowego, naruszenia zasad sportowej rywalizacji, naruszenie dobra zawodników lub dobrego 

imienia szachów jako dyscypliny sportowej. 

Rozdział V 

Ogólne zasady działania Rady Rodziców 

§ 20 

1. Rada Rodziców wypracowuje swoje stanowisko w omawianych sprawach podczas zebrań 

formalnych i zebrań roboczych zwoływanych według zasad opisanych poniżej. 

2. Stanowisko Rady Rodziców przyjmowane jest w postaci uchwał przegłosowywanych na 

zebraniach formalnych. 



3. Uchwały Rady Rodziców wraz z wynikiem głosowania są przekazywane do PZSzach w 

postaci pliku elektronicznego oraz publikowane. 

§ 21 

1. Pierwsze zebranie formalne Rady Rodziców zwołuje przewodniczący rady w terminie od 1 

stycznia  danego roku kalendarzowego do 31 marca tego roku. 

2. Pierwsze zebranie formalne Rady Rodziców otwiera przewodniczący rady i przewodniczy mu 

do czasu wybrania nowego przewodniczącego. 

§ 22 

1. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu 

formalnym uzupełnionej na kolejny rok Rady Rodziców w głosowaniu jawnym przez 

podniesienie ręki. 

2. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

3. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie 

kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców. 

4. Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał 

największą liczbę głosów. 

5. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze 

przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów. 

6. Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania. 

§ 23 

Rada Rodziców na pierwszym zebraniu formalnym, oprócz przewodniczącego wybiera Zastępcę 

Przewodniczącego Rady Rodziców, według zasad analogicznych jak przy wyborze 

przewodniczącego. 

§ 24 

Zebrania formalne Rady Rodziców odbywają się przynajmniej raz w ciągu roku kalendarzowego.  

§ 25 

Zebrania Rady Rodziców mogą odbywać się w postaci telekonferencji. ( uczestnicy połączeni są 

ze sobą urządzeniami elektronicznymi (telefon, tablet, komputer itp.) i komunikują się nawzajem w 

czasie rzeczywistym. 

§ 26 

W trakcie swojej kadencji Rada Rodziców odbywa tematyczne zebrania robocze nie podejmujące 

uchwał. Z zebrań roboczych Rady Rodziców rady, wyznaczony członek rady sporządza notatkę 

wskazująca na temat spotkania i osoby uczestniczące. Notatki z przebiegu zebrań roboczych 

mogą być publikowane w postaci elektronicznej. 

§ 27 



Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców zawiadamiając wszystkich 

członków: 

1. o zebraniach formalnych z co najmniej 1- tygodniowym wyprzedzeniem.  

2. o zebraniach roboczych – na bieżąco według potrzeb. 

§ 28 

Zawiadomienia o zebraniach mogą być przekazywane osobiście, drogą elektroniczną (email) lub 

telefonicznie (SMS) na adresy mailowe i nr telefonów podane przez członków Rady Rodziców. 

§ 29 

Zebrania Rady Rodziców mogą być zwoływane w każdym czasie na wniosek:  

1. Przewodniczącego Rady Rodziców,  

2. Dwóch członków Rady Rodziców, 

3. Prezesa PZSzach, 

4. Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej PZSzach. 

§ 30 

1. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym przedstawiciel PZSzach. 

2. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady. 

3. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich 

zakresu spraw. 

4. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach. 

§ 31 

1. Uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów PZSzach. 

2. Uchwały Rady rodziców niezgodne ze Statutem i Regulaminami PZSzach są nieważne.  

Rozdział VI 

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców 

§ 32 

Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi: 

a) przewodniczący, 

b) zastępca przewodniczącego. 

§ 33 

1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców: 

a) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz, 

b) przygotowywanie zebrań Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu 

projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie 

zebrania, 



c) prowadzenie zebrań Rady Rodziców, 

d) delegowanie zadań dla poszczególnych członków Rady Rodziców, 

e) przekazywanie na zewnątrz opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców, 

f) monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców. 

2. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki przewodniczącego w 

przypadku jego nieobecności.  

§ 34 

1. Zadania Członka Rady Rodziców: 

a) utrzymywanie jak najszerszego kontaktu ze środowiskiem rodziców dzieci uprawiających 

szachy, a w szczególności z rodzicami, od których dany członek otrzymał swoje poparcie 

do reprezentacji w Radzie Rodziców, 

b) reprezentowanie Rady Rodziców wobec środowiska rodziców dzieci uprawiających 

szachy, 

c) branie czynnego udział w zebraniach Rady Rodziców wraz z głosem stanowiącym, 

d) opracowywanie i składanie projektów uchwał, 

e) składania wniosków merytorycznych, w tym dotyczących porządku zebrań Rady 

Rodziców, 

f) udział w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców, 

g) wykonywanie przyjętych na siebie zadań wyznaczonych przez przewodniczącego. 

2. Nieobecny na zebraniu członek Rady Rodziców, zobowiązany jest do zaznajomienia się z 

protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu. 

Rozdział VII 

Tryb podejmowania uchwał Rady Rodziców 

§ 35 

1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów. 

2. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co 

najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się. 

3. Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców wynosi co najmniej 50% 

członków Rady Rodziców. 

4. Jeżeli pełny skład Rady Rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum oznacza obecność 

członków przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu. 

§ 36 

1. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w 

głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.  

2. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania.  

3. Głosowanie tajne przeprowadza dwuosobowa komisja skrutacyjna, wybrana w glosowaniu 



jawnym spośród członków Rady Rodziców.  

§ 37 

1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.  

2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki, lub jeśli 

zebranie odbywa się w formie telekonferencji przez wypowiedzenie zdania „jestem za”, 

„jestem przeciw”  lub „wstrzymuję się”.  

3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.  

§ 38 

Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, ich 

wykonanie zawiesza Prezes PZSzach.   

Rozdział VIII 

Dokumentowanie zebrań Rady Rodziców 

§ 39 

Z zebrania formalnego Rady Rodziców sporządza się protokół. 

§ 40 

1. Sporządzającym protokół z zebrania jest członek Rady Rodziców, który wyraził swoją zgodę 

wskazany przez Przewodniczącego Rady Rodziców. 

2. Protokół z zebrania Rady Rodziców zawiera: 

a) numer i datę zebrania, 

b) listę obecności, 

c) stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum), 

d) wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu 

uczestniczyły), 

e) zatwierdzony porządek zebrania, 

f) opis przebiegu zebrania, 

g) treść zgłoszonych wniosków, 

h) listę i treść podjętych uchwał. 

i) podpisy: protokolanta i prowadzącego zebranie. 

3. Propozycja protokołu z zebrania w ciągu tygodnia od zebrania jest przedstawiana 

uczestnikom, a w ciągu następnego tygodnia każdy uczestnik ma prawo zgłosić swoje uwagi i 

poprawki do protokolanta, który po ich wprowadzeniu przedstawia uczestnikom poprawioną 

wersję. 

4. Wersja zatwierdzona protokołu przesyłana jest elektronicznie w postaci pliku PDF do PZSzach 

w terminie do 2 tygodni od zebrania w celu opublikowania w zakładce Rady Rodziców w 

domenie PZSzach. 



Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

§ 41 

1. Członkowie Rady Rodziców nie udzielający się w pracach rady, nie wywiązujący się z 

nałożonych obowiązków, nie odpowiadający wielokrotnie na próby kontaktu, a w 

szczególności nie uczestniczący w zebraniach Rady Rodziców mogą być odwołani przed 

upływem kadencji na wniosek 1/3 Rady Rodziców w głosowaniu tajnym.  

2. Na miejsce odwołanych członków Rady Rodziców powoływani są kolejni kandydaci z listy 

według ilości otrzymanych głosów poparcia na koniec roku poprzedzającego obecną kadencję 

Rady Rodziców. 

§ 42 

Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie w momencie zatwierdzenia go Uchwałą Rady 

Rodziców i obowiązuje do czasu jego uchylenia lub zmiany przez Radę Rodziców, poprzez 

podjęcie stosownej uchwały w tym zakresie.  

§ 43 

Po zatwierdzeniu w drodze uchwały i podpisaniu przez Przewodniczącego Rady Rodziców 

niniejszy regulamin zostaje przekazany do PZSzach w celu umieszczenia na stronie internetowej 

Związku. 

                                                                                             

…………………………………………. 

Marek Redzisz 

Przewodniczący Rady Rodziców 


