
 

 

 

REGULAMIN OBRAD 
Zjazdu Sprawozdawczo -Wyborczego Delegatów  

Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki 

07.11.2020r. 

               _________________________________________________________________ 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

§ 1 

Zjazd Delegatów Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki, zwany dalej „Zjazdem Delegatów DZLA”, 

jest najwyższą władzą Związku, obraduje w oparciu o statut DZLA oraz niniejszy regulamin. 

§ 2 

W Zjeździe Delegatów biorą udział: 

1. Z czynnym głosem wyborczym – delegaci w liczbie 44 osób, zgodnie ze statutem DZLA wybrani na 

zebraniach stowarzyszeń będących członkami DZLA . 

Z biernym głosem wyborczym oraz głosem doradczym – członkowie ustępującego Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej oraz członkowie honorowi i zaproszeni goście. 

 

 

        § 3 

Zjazd Delegatów zwołany prawidłowo jest prawomocny i zdolny do podejmowania uchwał. 

§ 4 

Każdemu Delegatowi na Zjazd przysługuje jeden głos. 

§ 5 

Uchwały Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

delegatów. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Związku lub likwidowanie się Związku podejmuje Zjazd 

Delegatów większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy delegatów. 

 

 

II. OTWARCIE – wybór przewodniczącego i Komisji Zjazdu 

§ 6 

1. Obrady Zjazdu Delegatów otwiera Prezes DZLA lub inny upoważniony przez Prezesa członek 

zarządu. 

2. Otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego 

                                                       § 7 

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego i Zastępcy obrad, Przewodniczący zarządza głosowanie w 

sprawie porządku i regulaminu obrad. 

 

§ 8 

Zebranie wybiera ze swego grona komisje robocze w 3-osobowym składzie, tj.: 



 komisję mandatowo - skrutacyjną 

 komisję wyborczą 

 komisję uchwał i wniosków 

 

§ 9 

Członkowie każdej Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego. Ze swej działalności Komisje 

sporządzają protokoły, które wraz z wnioskami przedstawiają  Zjazdowi Delegatów. 

§ 10 

1. Przewodniczący obrad prowadzi dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. 

Uczestnikom zebrania przysługuje prawo zabrania głosu w dyskusji.  

2. Czas trwania wystąpienia nie jest limitowany. Przewodniczący zebrania jest władny odebrać 

prawo głosu jeżeli wystąpienie przekracza racjonalny czas lub nie licuje z powagą obrad.  

3. W sprawach formalnych Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w 

sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące: 

- sposobu obradowania, 

- sposobu głosowania, 

- głosowania bez dyskusji, 

- przerwania dyskusji, 

- zamknięcia listy, 

- zarządzenia przerwy, 

- kolejności i sposobu uchwalania wniosków. 

W dyskusji nad wnioskami mogą brać udział jedynie dwaj mówcy; jeden za i jeden przeciw 

wnioskowi. 

 

III. WYBORY 

 

§ 11 

1. Zjazd wybiera Zarząd w składzie 7-12 członków i Komisję Rewizyjną w składzie 3 członków - 

zależnie od postanowień Zjazdu. 

2. Wybory na Prezesa, do Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej oraz na Zjazd Krajowy 

dokonywane są w głosowaniu tajnym w oddzielnych głosowaniach. 

3. Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszone przez delegatów i ustępujący Zarząd kandydatury na 

prezesa, do Zarządu i komisji rewizyjnej, przy czym liczba kandydatów nie jest ograniczona. 

4. Po zamknięciu listy, na wniosek przewodniczącego, zgłoszeni muszą wyrazić zgodę na 

kandydowanie. 

5. Za wybranych do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Krajowy uważa się tych 

kandydatów, na których oddano największą ilość głosów. 

6. Aby głos był ważny, na liście kandydatów ogłoszonych przez Komisję Wyborczą należy 

pozostawić nie mniej niż jedno nazwisko, lecz nie więcej niż maksymalną wybieraną liczbę 

nazwisk, o ile delegaci na Zjazd nie postanowią inaczej. W przeciwnym wypadku karta do 

głosowania jest nieważna i odlicza się od sumy oddanych głosów. 

7. Głosowanie na Prezesa DZLA jest ważne:  

 w przypadku zgłoszenia 1 kandydata o jego wyborze decyduje oddanie 50 % + 1 głos spośród 

uprawnionych do głosowania, 

 w przypadku zgłoszenia 2 kandydatów Prezesem zostanie osoba, która uzyska największą ilość 

głosów, 

 w przypadku 3 lub więcej kandydatów  Prezesem zostaje osoba, która uzyskała 50 % + 1 głos, w 

innym przypadku o wyborze decyduje dogrywka pomiędzy 2 kandydatami, którzy uzyskali 

największą ilość głosów. Prezesem zostaje osoba, która uzyska największą ilość głosów. 

 



IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 12 

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący 

Zjazdu Delegatów. 

§ 13 

Z obrad Zjazdu Delegatów sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i 

wiceprzewodniczący Zjazdu.  

 

§ 14 

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący obrad ogłasza 

zamknięcie Zjazdu Delegatów. 

 

 

 

 

 
  

                                Zatwierdzony przez Zarząd DZLA 07.10.2020 

 


