
REGULAMIN (projekt) 

obrad VI Wojewódzkiego Zjazdu  

Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów  

Podkarpackiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Rzeszowie  

– Kolbuszowa, dn. 21.06.2021 r. 

§ 1 

VI Wojewódzki Zjazd Delegatów Podkarpackiego Okręgowego Związku Lekkiej 

Atletyki w Rzeszowie obraduje w oparciu o Statut POZLA oraz niniejszy regulamin. 

§ 2 

W Zjeździe uczestniczą:  

1. z głosem stanowiącym  

 delegaci wybrani na VI Wojewódzki Zjazd Delegatów POZLA, 

 ustępujący członkowie Zarządu Związku (za zgodą Zjazdu), 

 ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej (za zgodą Zjazdu). 

2. z głosem doradczym  

 osoby zaproszone na Zjazd 

§ 3 

1. Przedmiotem Zjazdu są sprawy objęte porządkiem obrad. 

2. Dla ważności obrad wymagana jest obecność co najmniej połowy delegatów 

lub bez względu na liczbę obecnych w II terminie. 

3. Obrady Zjazdu otwiera Prezes (lub Wiceprezes) Związku i proponuje 

dokonanie wyboru Przewodniczącego Zjazdu oraz Prezydium Zjazdu.  

4. Prezydium kieruje obradami Zjazdu i rozstrzyga sprawy nieuregulowane                 

w Statucie i w niniejszym regulaminie. 

W skład Prezydium wchodzą: 

 Przewodniczący Zjazdu, 

 Prezes i Wiceprezesi ustępującego Zarządu Związku, 

 1-3 osób wybranych z sali. 

Wyboru tego Zjazd dokonuje w głosowaniu jawnym. 

 



§  4 

Przewodniczący Zjazdu: 

- prowadzi obrady czuwając nad ich przebiegiem, 

- przedstawia kandydatury do Komisji Zjazdowych (kandydatury                

z sali), 

- udziela głosu obecnym na Zjeździe 

§ 5 

Zjazd dokonuje wyboru następujących Komisji w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów: 

- Mandatowej – w składzie 3 osób (w celu zbadania list obecności                   

i dokumentacji Zjazdu oraz stwierdzenia prawomocności obrad),  

- Uchwał i Wniosków – w składzie 3 osób (celem przedstawienia 

Zjazdowi wniosków i uchwał programowych na podstawie sprawozdań 

Zarządu i WKR, dyskusji oraz własnego doświadczenia), 

- Wyborczej – w składzie 3 osób (celem przedstawienia zebranym listy 

kandydatów do Władz Związku, przeprowadzenia wyborów, 

sporządzenia protokołu i ogłoszenia wyników wyboru Zjazdowi –               

w przypadku wyborów jawnych). 

- Skrutacyjnej – w składzie 3 osób (celem przeprowadzenia wyborów do 

Władz Związku, liczenia głosów, sporządzenia protokołu i ogłoszenia 

wyboru Zjazdowi – w przypadku wyborów tajnych). Członkowie 

Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do władz Związku. 

§ 6 

1. Obecnym na Zjeździe przysługuje prawo zabrania głosu w dyskusji po 

uprzednim zgłoszeniu Przewodniczącemu Zjazdu.  

2. Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 5 minut. Ograniczenie to nie 

dotyczy zaproszonych gości. 

§ 7 

1. Uchwały Zjazdu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów. 



2. Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną 

większością 2/3 głosów. 

3. Delegaci uczestniczą w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie mandatu.  

§ 8 

1. Zgodnie ze Statutem POZLA Zjazd dokonuje oddzielnie wyboru: 

 Prezesa 

 Zarządu POZLA (w liczbie 6 - 14 osób) 

 Komisji Rewizyjnej (w liczbie 3 - 5 osób) 

2. Delegaci mają czynne i bierne prawo wyborcze. 

3. Liczba zgłoszonych kandydatów do władz nie może być mniejsza od ustalonej 

minimalnej liczby członków tych władz. 

4. Komisja Wyborcza na podstawie głosów w dyskusji, własnego doświadczenia 

oraz zgłoszeń kandydatów z sali sporządza listy wyborcze w porządku 

alfabetycznym, oddzielnie do wyboru: Zarządu POZLA, Wojewódzkiej 

Komisji Rewizyjnej. 

5. Liczba zgłoszonych osób do władz bezpośrednio przez Komisję Wyborczą nie 

może przekraczać 1/3 maksymalnej liczby składu tych władz.  

6. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym lub jawnym. 

7. W przypadku głosowania tajnego Delegaci zobowiązani są do skreślenia co 

najmniej tylu kandydatów, ilu zgłoszono ponad ustalone ilości członków władz 

(w innym przypadku tj. skreślenia mniejszej liczby lub wszystkich kandydatów 

głos jest nieważny). 

8. W przypadku głosowania jawnego Zjazd podejmuje uchwałę                 

o głosowaniu na całą listę. 

9. Za wybranych do władz Związku uważa się te osoby, które uzyskały kolejno 

najwyższą liczbę głosów. 

10.  W przypadku, jeżeli dwie lub więcej osób otrzyma tą samą minimalną ilość 

głosów zarządza się dodatkowe głosowanie. 

11.  Nowo wybrany Zarząd na pierwszym posiedzeniu (podczas trwania Zjazdu) 

dokonuje wyboru: 2 – 3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. 



12.  Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu (podczas trwania Zjazdu) 

dokonuje wyboru ze swojego grona: przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. 

 

Kolbuszowa, dn. 21.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


