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REGULAMIN OBRAD 

1. Zasady ogólne. 

1.1 W Walnym Zgromadzeniu Delegatów KPZSzach z głosem stanowiącym biorą udział 

delegaci członków zwyczajnych mający polskie obywatelstwo, wybrani przez kluby/sekcje 

szachowe. 

1.2. Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19, Walne 

Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów KPZSzach, odbędzie się zdalnie on-line, na 

Platformie internetowej TEAMS (https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/log-in).  

1.3 W Walnym Zgromadzeniu Delegatów KPZSzach mogą brać udział z głosem doradczym              

i biernym prawem wyborczym delegaci członków wspierających oraz: 

a) członkowie Zarządu KPZSzach i Komisji Rewizyjnej, którzy nie zostali wybrani 

delegatami, 

b) osoby fizyczne, imiennie zaproszone przez Zarząd KPZSzach. 

Mają oni wszystkie prawa delegatów, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. 

1.4 Delegaci zgłoszeni przez Kluby oraz osoby zaproszone do obrad przez Zarząd KPZSzach, 

otrzymają na podany adres mailowy, specjalny imienny link internetowy, na który mają 

obowiązek się zalogować najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem obrad.  

1.5 Zgłoszenia Delegata należy dokonać najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym 

terminem obrad na adres e-mail Prezesa Zarządu KPZSzach (76jarwis@gmail.com) 

przesyłając w załączeniu w formie elektronicznej, skan mandatu Delegata. 

1.6 W przypadku braku obecności w Walnym Zgromadzeniu Delegatów KPZSzach ponad 

połowy delegatów Związku, może sie 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. 
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2. Organa Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach. 

2.1 Organami Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach są: 

a. Przewodniczący obrad 

b. Komisje Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach: 

- Mandatowo-Skrutacyjna, w składzie 2 osób. 

- Uchwał i Wniosków, w składzie 2 osób. 

2.2 Przewodniczącego obrad oraz członków Komisji wybiera się spośród delegatów Walnego 

Zgromadzenia Delegatów KPZSzach. 

2.3 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. 

2.4 Komisje wybierają ze swoich składów przewodniczących. 

2.5 Zadania Komisji: 

- Mandatowo-Skrutacyjna – stwierdza prawomocność Walnego Zgromadzenia, oblicza 

wyniki głosowania i podaje je do wiadomości, 

- Uchwał i Wniosków – przedstawia projekty uchwał zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu. 

3. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach. 

3.1 Walne Zgromadzenie Delegatów KPZSzach pracuje na sesjach plenarnych i komisjach. 

3.2 Uczestnikom Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach udziela się głosu                          

w dyskusjach na sesjach plenarnych na podstawie zgłoszeń skierowanych do 

Przewodniczącego obrad. Prawo zabierania głosu poza kolejnością, bez zgłoszenia mają 

członkowie władz, w celu udzielenia wyjaśnień. Wystąpienie nie może trwać dłużej                     

niż 5 minut. Walne Zgromadzenie może uchwalić inne ograniczenie czasu. 

4. Zasady głosowania 

4.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach zapadają zwykłą większością 

głosów osób biorących udział z głosem stanowiącym. 



4.2 W pierwszej kolejności głosowane są poprawki, a następnie uchwała lub wnioski                     

w całości. Wnioski głosuje się w kolejności ich zgłoszenia. 

4.3 Walne Zgromadzenie Delegatów KPZSzach podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 

5. Postanowienia końcowe. 

5.1 Wszelkich zmian w regulaminie i porządku obrad w czasie trwania Walnego 

Zgromadzenia Delegatów KPZSzach dokonuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością 

głosów. 

5.2 Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów KPZSzach są protokołowane. Protokoły 

Komisji muszą być składane na piśmie. Protokoły obrad są podpisywane przez 

Przewodniczącego i protokolanta obrad. 
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