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Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Sędziów 

województwa śląskiego 

 

Rozdział I 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

Regulamin ustala zasady przeprowadzenia zebrania sprawozdawczo – wyborczego sędziów 

województwa śląskiego. 

§ 2 

W zebraniu biorą udział wszyscy sędziowie posiadający aktualną licencję sędziego lekkiej atletyki. 

§ 3 

Każdy delegat, we wszystkich głosowaniach podczas zebrania, ma prawo do jednego głosu 

stanowiącego. Może z tego prawa korzystać wyłącznie osobiście poprzez podniesienie mandatu. 

§ 4 

Uchwały i inne decyzje zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności  co najmniej 

połowy uprawnionych delegatów. 

§ 5 

Uchwały zebrania obowiązują wszystkich zarejestrowanych sędziów w ewidencji Śląskiego 

Wojewódzkiego Kolegium Sędziów bez względu na aktualną klasę sędziowską. 

 Rozdział II 

Zebrania 

§ 1 

1. Obrady zebrania otwiera Przewodniczący ustępującego Zarządu Śląskiego Wojewódzkiego 

Kolegium Sędziów. 

2. Otwierający zebranie zarządza w głosowaniu jawnym wybór Przewodniczącego zebrania, 

jego Zastępcy i Protokolanta. 

3. Kandydatury na Przewodniczącego zebrania zgłasza Otwierający oraz uczestnicy z sali. 

 



§ 2 

Przewodniczący zebrania: 

1. Zarządza głosowanie nad projektem porządku zebrania i jego regulaminem obrad, 

regulaminem wyborów oraz w innych sprawach związanych z zebraniem. 

2. Przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji roboczych zebrania. 

3. Kieruje przebiegiem obrad zgodnie z zatwierdzonym porządkiem i regulaminem. 

4. Ustala tryb postępowania z wnioskami i przeprowadza głosowanie w sprawie ich przyjęcia 

lub odrzucenia przez zebranych. 

§ 3 

1. Zebrani wybierają w głosowaniu jawnym następujące komisje: 

a) mandatową – w liczbie 3 osób w celu sprawdzenia mandatów i ustalenia prawomocności 

zebrania (w pierwszym lub drugim terminie), przygotowania list zgłoszonych kandydatów na 

członków zarządu kolegium oraz na delegatów na Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy 

Delegatów Wojewódzkiego Kolegium Sędziów, a następnie przygotowuje karty wyborcze do 

poszczególnych głosowań; 

b) wnioskową – w liczbie 3 osób w celu zebrania wniosków i projektów uchwał, następnie 

przedstawienia opracowanej propozycji uchwały Zebrania i poddanie jej pod głosowanie; 

c) skrutacyjną – w liczbie 3 osób w celu przeprowadzenia aktu głosowania, przeliczenia 

głosów oraz ogłoszenia wyników wyborów; 

2. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego. Każda Komisja sporządza 

pisemne sprawozdanie ze swej działalności, które następnie jej Przewodniczący przedkłada 

Zebranym. 

§ 4 

1. Uczestnikom zebrania głosu w dyskusji udziela Przewodniczący zebrania według kolejności 

zgłoszeń. 

2. Przewodniczący zebrania może udzielić głosu poza kolejnością: 

a) zaproszonym gościom, 

b) członkom ustępującego Zarządu Kolegium w celu złożenia niezbędnych wyjaśnień do 

omawianych w trakcie dyskusji spraw, 

c) w kwestiach nagłych, dotyczących porządku obrad, przebiegu obrad oraz sposobu 

głosowań. 



§ 5 

1. Do zgłaszania wniosków uprawnieni są wszyscy uczestnicy zebrania. 

2. Wnioski wymagają pisemnego sformułowania i przedłożenia Komisji Wniosków. 

3. Wnioski w sprawach nagłych mogą dotyczyć: 

a) zmiany porządku obrad w trakcie ich trwania, 

b) sposobu prowadzenia obrad i dokonywania głosowań. 

4. Wnioski w sprawach nagłych wymagają ustnego sformułowania i uzasadnienia,                           

a rozpatrywane są bezpośrednio po ich zgłoszeniu. 

§ 6 

1. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w sposób jawny, przez podniesienie mandatu                     

i następuje po wyczerpaniu dyskusji w danej sprawie. Po zarządzeniu głosowania 

przewodniczący Zebrania nie udziela już głosu w sprawie, której dotyczyło głosowanie. 

2. Wnioski poddaje się głosowaniu według kolejności ich zgłaszania. W przypadku zgłoszenia 

dwóch wniosków w tej samej sprawie lub wzajemnie się uzupełniających, głosowaniu                      

w pierwszej kolejności poddaje się wniosek dalej idący, chyba że istnieje możliwość ich 

połączenia w jeden wniosek, co wymaga uzgodnienia z wnioskodawcami. 

3. W głosowaniu jawnym ustala się przede wszystkim liczbę delegatów popierających 

wniosek, następnie przeciwnych, a w końcu wstrzymujących się od głosowania nad 

wnioskiem. 

§ 7 

Ordynacja wyborcza 

1. Kandydatów do Wojewódzkiego Kolegium Sędziów zgłasza ustępujący Zarząd oraz zebrani 

z sali. 

2. Liczebność kandydatów z sali nie powinna przekroczyć 100% ilości członków Zarządu 

Wojewódzkiego Kolegium Sędziów (w przypadku Zarządu 7 osobowego ilość zgłoszonych nie 

przekracza 7 osób). 

3. Każdy zgłaszający ma możliwość zgłoszenia 1 kandydatury. 

§ 8 

1. Każda zgłaszana kandydatura wymaga zwięzłego uzasadnienia przez wnioskodawcę oraz 

formalnego ustalenia zgody na kandydowanie ze strony każdej zgłoszonej osoby. 



2. Kandydaci nie mogą być sędziami okręgów, z których przewodniczący wchodzą 

automatycznie do Zarządu. 

Wersja 2: Wykreśla się punkt, w którym przewodniczący OKS automatycznie wchodzą do 

Zarządu oraz skreśla pkt. 2 § 13 

3. W przypadku nieobecności zgłoszonego kandydata na Zebraniu wymagana jest jego zgoda 

na piśmie. 

§ 9 

1. Na zjeździe dokonuje się wyboru 5 członków do władz Wojewódzkiego Kolegium Sędziów 

oraz Delegatów na zjazd sprawozdawczo – wyborczy do Centralnego Kolegium Sędziów. 

2. Mandat delegata na zjazd sprawozdawczo – wyborczy do Centralnego Kolegium Sędziów 

obligatoryjnie uzyskuje nowo wybrany przewodniczący Zarządu Kolegium. 

3. O wyborze w skład Zarządu Kolegium decyduje kolejna największa ilość głosów ważnych 

na kandydata. 

4. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają jednakową liczbę głosów (dotyczy to osób 

kandydujących do ostatniego wolnego miejsca) zarządza się dodatkowe głosowanie. 

§ 10 

Aktu głosowania dokonuje każdy osobiście i tajnie. 

§ 11 

1. Przewodniczący Okręgowych Kolegiów Sędziów wchodzą do Zarządu Wojewódzkiego 

Kolegium Sędziów automatycznie. 

2. Nowo wybrany Zarząd Wojewódzkiego Kolegium Sędziów w składzie 7 osób wybiera 

spośród siebie Przewodniczącego na swym pierwszym posiedzeniu w przerwie w obradach. 

§ 12 

1. Za głos nieważny uznaje się: 

a) zawierający inne nazwiska nie będące na oficjalnej karcie wyborczej, 

b) zawierający większą liczbę nie skreślonych nazwisk niż jest liczba miejsc przewidzianych do 

wyboru. 

c) zawierający dopiski, 

d) jeżeli karta wyborcza jest przedarta lub przekreślona w całości. 

 


