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Regulamin wyborów 
na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym  

Członków Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego 
w dniu 10 czerwca 2018 r. 

 
 

I. Zasady ogólne 
 

1. Wybory do władz PZŁS przeprowadza się w sposób tajny. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje przedstawicielowi członka zwyczajnego 

delegowanego na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego 

Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. 

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje: 

1) osobom reprezentującym członków wspierających, 

2) członkom honorowym PZŁS, 

3) zaproszonym gościom. 

4. Wybory do władz PZŁS przeprowadza Komisja Skrutacyjna. Głosowanie odbywa się za 

pomocą „pilotów”. 

5. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Związku Łyżwiarstwa 

Szybkiego wybiera: 

1) Prezesa PZŁS 

2) Zarząd w liczbie: 5-7 osób w tym Prezes, 

3) Komisję Rewizyjną w liczbie 4 osób, 

4) Członków Komisji Dyscyplinarnej w liczbie 5 osób. 

 

II. Wybór Prezesa PZŁS 
 

1. Wybór Prezesa odbywa się w odrębnym głosowaniu. 

2. Kandydatów na stanowisko Prezesa mogą zgłaszać członkowie zwyczajni do Biura PZŁS co 

najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego 

Członków. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie kandydata wyrażającego zgodę na 

kandydowanie. 

3. Listę kandydatów na Prezesa z nazwiskami w porządku alfabetycznym przedstawia 

Walnemu Zgromadzeniu Członków PZŁS Komisja Wyborcza. 

4. Prezesem PZŁS zostaje kandydat, który w I turze uzyskał więcej niż połowę ważnie 

oddanych głosów. 

5. Jeżeli żaden z kandydatów na Prezesa nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych 

głosów w pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie. 

6. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w 

pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnych głosów. 

7. Za wybranego na Prezesa PZŁS w ponownym głosowaniu uznaje się tego kandydata, który 

otrzymał więcej głosów. 

8. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów przedstawia Komisja Skrutacyjna. 
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III. Wybór Zarządu PZŁS 
  

1. Walne Zgromadzenie w odrębnym jawnym głosowaniu ustala liczbę wybieranych członków 

Zarządu (5-7 członków). 

2. Listę kandydatów do Zarządu PZŁS sporządza Komisja Wyborcza na podstawie zgłaszanych 

przez członków zwyczajnych na 30 dni przed dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczo-Wyborczego Członków PZŁS. 

3. Głosowanie odbywa się odrębnie na każdego kandydata. 

4. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 

5. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów przedstawia Komisja Skrutacyjna. 

Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. 

6. W przypadku równej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie dotyczące 

zainteresowanych kandydatów. 

  

 
IV. Wybór Komisji Rewizyjnej 

 

1. Listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej w porządku alfabetycznym sporządza na podstawie 

wniosków zgłoszonych przez Członków zwyczajnych na 30 dni przed dniem odbycia się 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków PZŁS. 

2. Głosowanie odbywa się za pomocą „pilotów” odrębnie na każdego kandydata. 

3. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 

4. Liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna. 

Wyniki ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. 

5. W przypadku równej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie dotyczące 

zainteresowanych kandydatów. 

 

 
V. Wybory członków Komisji Dyscyplinarnej  

 

1. Zgłoszenie kandydatów następuje z sali przez przedstawicieli członków zwyczajnych. 

2. Wybory przeprowadza się w sposób tajny za pomocą „pilota”. 

3. Listę kandydatów przedstawia Komisja Wyborcza w porządku alfabetycznym na podstawie 

zgłoszeń dokonanych przez przedstawicieli członków. 

4. Członkami Komisji Dyscyplinarnej zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę 

głosów. 

5. Liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna. 

Wyniki ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. 

6. W przypadku równej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie dotyczące 

zainteresowanych kandydatów. 
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VI. Przepisy końcowe 
 

1. Kandydaci do władz Związku oraz Komisji Dyscyplinarnej na wezwanie Przewodniczącego 

składają oświadczenie w sprawie zgody na kandydowanie. 

2. Rezygnacja z kandydowania nie wymaga uzasadnienia. 

3. Z wyjątkiem I tury wyborów na Prezesa PZŁS za osoby wybrane uważa się kandydatów, 

którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów, przy czym liczba osób wybranych nie 

może przekroczyć ilości miejsc we władzach PZŁS. 

4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów, a liczba miejsc we 

władzach PZŁS jest mniejsza od liczby osób, które otrzymały równą ilość głosów 

przewodniczący obrad zarządza dodatkowe głosowania dla obsadzenia tych miejsc spośród 

kandydatów, którzy uzyskali jednakową ilość głosów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


