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I. Zasady ogólne
1. W Walnym Zebraniu Delegatów WZSzach (WZD) z głosem
stanowiącym biorą udział delegaci członków zwyczajnych, wybrani w
liczbie po:
a) 3 delegatów z klubów, stowarzyszeń lub organizacji szachowych
aktualnie występujących w rozgrywkach wyższych niż III liga,
b) 2 delegatów z klubów, stowarzyszeń lub organizacji szachowych
posiadających osobowość prawną;
c) 1 delegacie z pozostałych stowarzyszeń lub organizacji szachowych,
nie posiadających osobowości prawnej.
2. W WZD mogą brać udział z głosem doradczym:
a) członkowie władz WZSzach, którzy nie zostali wybrani na delegatów,
b) zaproszeni goście,
c) członkowie wspierający i członkowie honorowi WZSzach.
Członkowie wspierający i członkowie honorowi WZSzach mają bierne
prawo wyborcze.
3. WZD obraduje na podstawie uchwalonego porządku obrad.
4. WZD jest ważne w przypadku prawidłowości jego zwołania i
uczestnictwa w nim przedstawicieli przynajmniej połowy ogólnej liczby
delegatów w pierwszym terminie i bez względu na liczbę delegatów w
drugim terminie.
II.
Organa WZD
1.Organami WZD są:
a) przewodniczący obrad
b) Komisje WZD:-Mandatowa i Skrutacyjna(3osoby),-Uchwał i
Wniosków (2osoby),
2. Przewodniczącego obrad oraz członków Komisji WZD wybiera się
spośród delegatów
3. Członkowie Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej tracą bierne prawo
wyborcze.
4.Przewodniczący obrad (Przewodniczącego):
a) kieruje obradami WZD,
b) czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu obrad i Porządku obrad,

c) podejmuje decyzje w sprawach trybu załatwiania zgłoszonych
wniosków,
d) udziela głosu osobom biorącym udział w dyskusji,
e) zarządza głosowania.
4. Komisje wybierają ze swoich składów przewodniczących i sekretarzy.
5. Zadania Komisji WZD:
a) Mandatowa i Skrutacyjna - stwierdza prawomocność WZD, organizuje
wybory, liczy głosy.
b) Uchwał i Wniosków - rejestruje i redaguje przekazane wnioski,
opracowuje projekty uchwał WZD.
III. Przebieg obrad WZD
1.WZD pracuje na sesjach plenarnych, w zespołach i komisjach.
2. Uczestnikom WZD udziela się głosu w dyskusjach na sesjach
plenarnych na podstawie pisemnych zgłoszeń skierowanych do
Przewodniczącego.
Prawo zabierania głosu poza kolejnością, bez zgłoszenia pisemnego
mają członkowie władz, w celu udzielenia wyjaśnień.
Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 5 minut. WZD może uchwalić inne
ograniczenie czasu.
3.Wnioski powinny być zgłoszone na piśmie do Przewodniczącego, który
decyduje o trybie ich załatwienia, zgodnie ze swoimi uprawnieniami.
Wnioski nagłe, dotyczące wyłącznie sposobu prowadzenia obrad,
porządku dziennego i interpretacje, są rozpatrywane przez WZD poza
kolejnością.
IV. Zasady głosowania
1.Uchwały WZD zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem
przypadków przewidzianych w Statucie WZSzach, wymagających
kwalifikowanej większości głosów.
2. W pierwszej kolejności głosowane są poprawki, a następnie uchwała
lub wnioski w całości. Wnioski głosuje się w kolejności ich zgłoszenia.
3. Zmiana statutu może być uchwalona przez WZD większością 2/3
głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków WZD.
V. Postanowienia końcowe
1.Wszelkich zmian w regulaminie i porządku obrad w czasie trwania
zebrania dokonuje WZD zwykłą większością głosów.
2.Obrady WZD są nagrywane. Materiały sprawozdawcze oraz protokoły
Komisji WZD muszą być składane na piśmie. Protokoły obrad są
podpisywane przez Przewodniczącego.

