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REGULAMIN WYBORÓW
WŁADZ MZLA
Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Delegatów
MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI
31.07.2021 roku
§1
Zasady ogólne:
1. Walny Zjazd Delegatów zdolny jest do podejmowania prawomocnych uchwał przy
obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, jeżeli statut
dalej nie stanowi inaczej. W przypadku braku wymaganego kworum, Walny Zjazd
Delegatów jest prawomocny w drugim terminie bez względu na ilość obecnych
(§ 19 Statutu MZLA).
2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim delegatom Klubów,
zrzeszonych w MZLA, którzy przedstawili stosowne pełnomocnictwa Klubów, zgodnie
z Uchwałą MZLA z dnia 30 czerwca 2021 roku określającą ilość Delegatów
biorących udział w Walnym Zjeździe Delegatów.
3. Bierne prawo wyborcze przysługuje zaproszonym gościom i członkom ustępujących
władz MZLA, nie będących delegatami.
4. Na wezwanie Przewodniczącego Obrad kandydaci do władz MZLA obecni na
Walnym Zjeździe Delegatów składają oświadczenie co do zgody na
kandydowanie. Zgłoszenie kandydata nieobecnego na Walnym Zjeździe
Delegatów wymaga przedłożenia jego potwierdzonej uwierzytelnionej pisemnej
zgody na kandydowanie.
5. Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów, zawierająca nazwiska i imiona
w porządku alfabetycznym.
6. Wybory do władz MZLA przeprowadza Komisja Wyborcza przy pomocy
ostemplowanych kart wyborczych, w głosowaniu tajnym.
7. Za głos ważny uważa się, kiedy na karcie do głosowania zostawia się nie więcej niż
ilość kandydatów do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej określonej przez Walne Zebranie
Delegatów.
8. Za głos nieważny uznaje się :
• Zawierające inne nazwiska niż będące na oficjalnej liście kandydatów,
akceptowanej przez Walny Zjazd Delegatów.
• Zawierający większą ilość nazwisk niż ilość miejsc przewidzianych do wyboru
odpowiednich władz.
• Zawierający dopiski.
• Przedartą kartę wyborczą.
9. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja
Skrutacyjna. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji.
10. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość
głosów, przy czym ilość osób wybranych nie może przekroczyć ilości miejsc
w odpowiednich władzach MZLA.
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11. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą ilość głosów, a liczba miejsc
w odpowiednich władzach MZLA jest mniejsza od liczby osób, które otrzymały
równą ilość głosów, Przewodniczący Obrad zarządza dodatkowe głosowanie dla
obsadzenia tych miejsc spośród kandydatów, którzy uzyskali jednakową ilość
głosów.
§2
Walne Zebranie Delegatów MZLA wybiera:
1. PREZESA MZLA w odrębnym głosowaniu.
2. ZARZĄD MZLA w ilości do 11 członków (włącznie z Prezesem) – liczbę członków
Zarządu na następną kadencję ustalają delegaci i winna być nieparzysta.
3. KOMISJĘ REWIZYJNĄ w ilości 3 członków zgodnie z zapisem Statutu MZLA § 22 ust.2.
§3
Wybór PREZESA Małopolskiego Związku Lekkiej Atletyki:
1. Kandydatów na Prezesa MZLA zgłaszają delegaci składając stosowny pisemny
wniosek do Komisji Wyborczej do momentu zamknięcia listy kandydatów.
2. Prawo wyboru na stanowisko Prezesa MZLA mają sędziowie, trenerzy, zawodnicy
i działacze, którzy zostali zgłoszeni z sali obrad lub przez swoje środowisko na piśmie.
3. Jeżeli kandydatów na Prezesa jest więcej niż dwie osoby i żaden z nich nie uzyska
większości bezwzględnej głosów, przeprowadza się II turę wyborów tylko dla dwóch
kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów. Brak uzyskania większości
bezwzględnej głosów, skutkuje powtórzonymi wyborami w innym terminie.
W przypadku jednego kandydata wymagana jest większość bezwzględna głosów
delegatów uprawnionych do głosowania.
4. Pozostałe zasady wyborów zgodnie z §1 niniejszego Regulaminu.
§4
Wybór ZARZADU MZLA:
1. Kandydatów do Zarządu MZLA zgłaszają delegaci składając stosowny pisemny
wniosek do Komisji Wyborczej do momentu zamknięcia listy kandydatów.
2. Prawo wyboru na członka Zarządu MZLA mają sędziowie, trenerzy, zawodnicy
i działacze, którzy zostali zgłoszeni z sali obrad lub przez swoje środowisko na piśmie.
3. Pozostałe zasady wyborów zgodnie z §1 niniejszego Regulaminu.
§5
Wybór KOMISJI REWIZYJNEJ MZLA:
1. Kandydatów do Komisji Rewizyjnej zgłaszają delegaci składając stosowny pisemny
wniosek do Komisji Wyborczej do momentu zamknięcia listy kandydatów.
2. Prawo wyboru na członka Komisji Rewizyjnej MZLA mają sędziowie, trenerzy,
zawodnicy i działacze, którzy zostali zgłoszeni z sali obrad lub przez swoje
środowisko na piśmie.
3. Pozostałe zasady wyborów zgodnie z §1 i §2 pkt 3 niniejszego Regulaminu.

