
REGULAMIN WYBORÓW NA ZJEŹDZIE DELEGATÓW ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU 

LEKKIEJ ATLETYKI  

w dniu 30.10.2020 r.  

§ 1  

1. Wybory są ważne, jeżeli odbywają się w obecności przynajmniej 50% ilości osób 

uprawnionych do głosowania (delegatów) reprezentantów klubów członków zwyczajnych 

Śl. ZLA obecnych na Zjeździe.  

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim delegatom reprezentującym 

członków zwyczajnych Śl. ZLA wybranych wg klucza wyborczego uchwalonego przez 

Zarząd. (załącznik nr 1).  

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim działaczom Śl. ZLA zgłoszonych przez 

delegatów reprezentujących sekcje członków zwyczajnych Śl. ZLA.  

4. Wybory do władz Związku przeprowadza Komisja Skrutacyjna przy pomocy kart 

wyborczych umieszczając na nich imiona i nazwiska kandydatów według kolejności 

alfabetycznej.  

5. Na wezwanie przewodniczącego obrad kandydaci do władz Śl. ZLA obecni na Zjeździe 

składają ustne oświadczenia, co do zgody na kandydowanie. Zgłoszenie kandydata 

nieobecnego na Zjeździe wymaga przedłożenia jego pisemnej zgody na kandydowanie.  

6. Na karcie wyborczej głosujący musi skreślić nazwiska osób, na które nie głosuje 

pozostawiając, co najwyżej tyle nazwisk ile jest miejsc w odpowiednich władzach 

Związku, do których odbywają się wybory.  

7. Za głos nieważny uznaje się:  

- zawierający inne nazwiska niż będące na oficjalnej karcie wyborczej akceptowanej przez 

Zarząd  

- zawierający większa ilość nieskreślonych nazwisk niż jest ilość miejsc przewidzianych do 

wyboru do odpowiednich władz  

- zawierający dopiski  

- przedartą kartę wyborczą  

8. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna.  

Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji.  



9. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największa ilość 

głosów  

10. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równa ilość głosów, a liczba miejsc w 

odpowiednich władzach Związku jest mniejsza od liczby osób, które otrzymały równą 

ilość głosów, przewodniczący zarządza dodatkowe głosowanie dla obsadzenia tych miejsc 

spośród kandydatów, którzy uzyskali jednakową ilość głosów.  

  

§ 2  

Zjazd 

Zjazd Delegatów wybiera:  

1. Prezesa Związku 

2. Zarząd Śl. ZLA w ilości 8 osób   

3. Komisję Rewizyjną w ilości 3 osób   

4. Delegatów na Zjazd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w ilości 6 osób  

  

§ 3  

Wybór Prezesa Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki:  

1. Wybór Prezesa odbywa się w odrębnym głosowaniu tajnym, spośród osób 

posiadających mandat delegata i korzystających w pełni z praw publicznych. 
 

§ 4  

Wybór Zarządu Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki:  

1. Kandydatów do Zarządu Śl. ZLA zgłaszają delegaci reprezentujący członków 

zwyczajnych Śl. ZLA składając stosowny wniosek Komisji Wyborczej do momentu 

zamknięcia listy kandydatów.  

2. Prawo wyboru do Władz mają przedstawiciele sędziów, trenerów, zawodników i 

działaczy, którzy zostali rekomendowani przez delegatów z sali lub swoje środowisko na 

piśmie.  

3. Ustępujący Zarząd ma prawo do zgłaszania kandydatów do nowego Zarządu związku, 

Komisji rewizyjnej oraz na Zjazd PZLA.  

4. Pozostałe zasady wyboru zgodnie z § 1.  

  



§ 5  

Wybór Komisji Rewizyjnej  

1. Kandydatów do Komisji Rewizyjnej zgłaszają delegaci reprezentujący członków 

zwyczajnych Śl. ZLA zgodnie z wymogami określonymi w § 4.  

  

§ 6  

Wybór Delegatów na Krajowy Zjazd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki  

1. Kandydatów na delegatów Krajowego Zjazdu Śl. ZLA zgłaszają delegaci reprezentujący 

członków zwyczajnych Śl. ZLA zgodnie z wymogami określonymi w § 4 oraz ustępujący 

Zarząd.  

2. Klucz wyborczy dla klubów zgodnie z uchwałą nr 8/2020 z dnia 30.12.2019 

3. Pozostałe zasady wyboru zgodnie z § 1.  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        

                        

                        

                        

          

  

  



  

  

  

  

                    

  

  

                        

                        

   


