
 Nadzwyczajne Walne  Zgromadzenie Delegatów 
 Warmińsko Mazurskiego Związku Szachowego 

18 PAŹDZIERNIKA2020 roku (niedziela) godz. 12.00 (I termin) godz.12.15 (II termin) 

REGULAMIN OBRAD ZDALNYCH

1. Zasady ogólne

1.1 W  Nadzwyczjnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział
delegaci wybrani przez kluby wojewódzkie i fundacje członków WMZSZACH.

  1.2 W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą brać udział:

   a) członkowie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej, którzy nie zostali wybrani delegatami,
   b) osoby fizyczne, imiennie zaproszone przez Zarząd Związku,
  c) kandydaci do władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku, o ile wniosek jest poparty przez
dwóch członków Związku, i zgromadzenie ma charakter wyborczy.
 Mają  oni  wszystkie  prawa delegatów,  z  wyjątkiem głosu stanowiącego  i  czynnego prawa
wyborczego.

       1.3  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie uchwalonego porządku obrad.
Prezes  Wmzszach  ma  prawo  do  nieznacznego  opóźnienia  rozpoczęcia  obrad,  jeśli  są
uzasadnione podejrzenia, że niektórzy  delegaci mają problemy techniczne.

1.4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów WMZSZACH jest prawomocne w przypadku
prawidłowości jego zwołania, jeżeli uczestniczą w nim delegaci w obecności co najmniej 50%,
w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych delegatów.

2. Organa Walnego Zgromadzenia

2.1 Organami Walnego Zgromadzenia są:

a. Przewodniczący obrad 
b. Komisje Walnego Zgromadzenia: 
- Skrutacyjno-Mandatowa, w składzie minimum 2 -3osób,
- Uchwał i Wniosków, w składzie 2 osób,

2.2 Przewodniczący obrad:

-kieruje obradami Zjazdu, 
-czuwa nad przestrzeganiem „Regulaminu” i „Porządku obrad”,
-podejmuje decyzje w sprawach trybu załatwiania zgłoszonych wniosków, 
- udziela głosu osobom biorącym udział w dyskusji,
-zarządza głosowania i ogłasza ich wynik po konsultacji z ekspertem ds. informatycznych

2.3 Komisje wybierają ze swoich składów przewodniczących.

2.4 Zadania Komisji:



-  Skrutacyjno-Mandatowej – stwierdza prawomocność Walnego Zgromadzenia,
- Uchwał i Wniosków – rejestruje przekazane wnioski, które muszą być podane w formie Uchwały
Walnego Zgromadzenia

3. Przebieg obrad  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
3.1 Walne  Zgromadzenie  pracuje  na  dedykowanej  platformie  internetowej  służącej  do
prowadzenia obrad, w zespołach i w komisjach.
.
3.2 Uczestnikom Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udziela się głosu na podstawie zgłoszeń
skierowanych  do  Przewodniczącego  obrad.  Prawo  zabierania  głosu  poza  kolejnością  mają
członkowie władz, w celu udzielenia wyjaśnień. Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 5 minut.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może uchwalić inne ograniczenie czasu.

3.3  Wnioski  powinny  być  zgłoszone  do  Przewodniczącego  obrad,  który  decyduje  o  trybie  ich
załatwienia,  zgodnie  ze  swoimi  uprawnieniami.  Wnioski  nagłe,  dotyczące  wyłącznie  sposobu
prowadzenia  obrad,  porządku  dziennego  i  interpretacje,  są  rozpatrywane  przez   Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie poza kolejnością.

4. Zasady głosowania

4.1  Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  zapadają  zwykłą  większością  głosów,  przy  czym do  ich
ważności wymagana jest obecność przynajmniej 50% uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem
przypadków przewidzianych w Statucie WMZSZACH, wymagających kwalifikowanej większości
głosów. Głosowanie jest jawne.

4.2 W pierwszej kolejności głosowane są poprawki, a następnie uchwała lub wnioski w całości.
Wnioski głosuje się w kolejności ich zgłoszenia.

4.3 Zmiana Statutu wymaga większości 2/3 głosów delegatów, uprawnionych do głosowania w
danym Zgromadzeniu Delegatów.

5. Postanowienia końcowe

5.1 Wszelkich zmian w regulaminie i porządku obrad w czasie trwania Walnego Zgromadzenia
dokonuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy czym wymagana jest obecność
przynajmniej 50% uprawnionych do głosowania.

5.2 Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Materiały sprawozdawcze oraz protokoły
Komisji muszą być składane na piśmie. Protokoły obrad są przekazywane przez Przewodniczących
komisji do Przewodniczącego obrad. 


