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Postanowienia ogó|n€

1. Parlamentarny Zespót szachowy zwanY dalej fespo|em, zostat utworzony na podstawie art.

17 ust .3 Ustawy z dnia 9 maja 1996 r .  o wykonywaniu mandatu posła isenatora (Dz.  U.  z
2003 r-, Nr 221, poz. 2199) oraz art-8 ust. 6 uchwaty Se.jmu Rzeczypo s politej Polskiej z dnia 30
l ipca 1992 r .  -  Regulamin Sejmu Rzeczypospol i te j  Po lsk ie j  (Moni tor  Po lsk i  r  2002 r . ,  Nr 23,
poz.  398 z pÓŹn. fm.) .

2. ZespÓł tworzq posłowie i senatorowie Rzecfyp ospo Iitej Polskiej, którzy wyraziIi akces do
pracy w Zespo|e i stanowią niepolitycznq grupę, zainteresowanq prob|ematykq rozwoju,

promocji i popularyzacji szachów w Po|sce.

3. ce|em Zespołu jest wspieranie inicjatyw popu|aryzujących szachy, zw|aszcza wśród młodzieży

oraz podejmowanie dzia|ań na rzecz or8anizacji dUżych imprez szachowych w Polsce i

rozwoju środowisk szachowych.

4. Zespól rea|izuje zamierzony ce| w drodze współpracy z komisjami sejmu RP i senatu RP,

organami administracji rządowej i samorzqdowe.j, organizacjami pozarzqdowymi i

środowiskami opin iotWórczymi,  mediami i  instytuc, iami edukacyjnymi.
5.  PrzynaIeżność do Zespołu jest  dobrowoIna.
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zadania ze5połu

Do zadań Zespołu należy w szcfegó|ności:

1) opiniowanie dokumentów, propozycji decyzji oraz projektów rozwiqzań prawnych,

2) patronowanie na.jważnie'isfym imprezom szachowym w Polsce,

3) udz iał w dz iałaniach Po|sk ie6o Zwiqzku szachowego zwiqzanych z promocjq szachów w

trakcie znaczących im prez szachowych,

4) wspieranie organizacji masowych imprez srachowych,

5) wspieranie idei nauki gry w szachy w szkolach i przedszkolach.

6) udział w meczach iinnych imprefach międzynarodowych dla pa rIa me nta rzystóW.
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Wladze i prace Zespolu

1. Pracami Zespolu kieruje 3-o5obowe Prezydium wybierane przez cztonków Zespolu w
gtosowaniu jawnym. Przewodniczqcy zespolu oraz cztonkowie Prezydium Wybierani sq na

czas trwania kadenc,ji pa rlam€ ntU.

2.  ZespÓ l  reprezentuje PrzewodnicfqcY Zespołu Iub w jego Zastępstwie Cz lonek PrezydiUm.

3.  Pos iedzenia Zespołu odbywajQ s ię n ie rzadz ie j  n iż 2 razy w roku.  Z pos iedzenia Zespołu

sporzqdzany.|est  protokó l ,  pod którym podpisuje s ię PrZeWodniczacy Zespołu.


