
Regulamin Wyborczy 

Wojewódzkiego Kolegium Sędziów K-PZLA 

w dniu 6.04.2022 

  

 

§ l 

Regulamin ustala zasady przeprowadzenia wyboru Prezesa i Zarządu 

Wojewódzkiego Kolegium Sędziów K-PZLA . 

  

 

§ 2 

1. Zjazd wybiera spośród członków: 

a) Przewodniczącego zebrania lub zostanie wybrany przez Zarząd 

KPZLA 

b) Protokolanta 

c) następujące komisje: 

-  mandatową - w liczbie 2 osób w celu stwierdzenia prawomocności 

zebrania na podstawie listy obecności, 

- wyborczą - 3 osoby, współdziała z Przewodniczącym zebrania 

w zgromadzeniu zgłoszeń kandydatów i przedstawia je Walnemu 

Zebraniu. Komisja dopuszcza możliwość kandydowania do władz 

osoby nieobecnej na Walnym Zebraniu z ważnych powodów z tym, 

że winna ona złożyć pisemne oświadczenie o woli kandydowania, 

- skrutacyjną - 3 osoby w celu obliczenia  głosów i ogłoszenia wyników 

wyborów, 

-  wniosków i uchwał - 3 osoby w celu opracowania projektów uchwał 

oraz wniosków. 

2. Członkowie każdej komisji wybierają spośród siebie 

przewodniczącego. Z działalności każdej komisji przewodniczący 

przedkłada zjazdowi protokół na piśmie, podpisany przez wszystkich 

członków. 

 

§3 

l. Spośród członków Wojewódzkiego Zjazdu wybiera się: 

a) Przewodniczącego  Zarządu WKS, 

b) maksymalnie 5 (pięciu) Członków Zarządu. 

2. Kandydatów zgłasza Komisja Wyborcza oraz uczestnicy zjazdu z 

sali. 



3. Liczba zgłoszonych kandydatów nie jest ograniczona, a ich lista 

podlega zamknięciu na wniosek uczestnika zjazdu w głosowaniu 

jawnym, zarządzonym przez Przewodniczącego Zjazdu. 

 

§ 4 

1. Każda zgłoszona kandydatura wymaga zwięzłego uzasadnienia przez 

wnioskodawcę oraz formalnego ustalenia przez Przewodniczącego 

Zjazdu zgody na kandydowanie ze strony zgłoszonej osoby. 

2. Po ukończeniu zgłoszenia kandydatów Przewodniczący Zjazdu 

zarządza głosowanie nad zamknięciem listy. Głosowanie jest jawne, 

a decyzja zapada zwykłą większością głosów. 

 

§ 5 

Przewodniczący zarządza głosowanie: 

1. Na Przewodniczącego Wojewódzkiego Kolegium Sędziów 

Sposób głosowania: 

 - każdy z delegatów otrzyma  jedną kartę do głosowania 

z nazwiskami w kolejności alfabetycznej, 

        - głos jest nieważny, jeżeli lista wyborcza została przekreślona lub 

zniszczona oraz jeżeli na liście wyborczej pozostało więcej niż jedno 

nazwisko. 

     2. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą 

ilość głosów.  

3. Na pozostałych członków Zarządu 

Sposób głosowania: 

 - każdy z delegatów otrzyma  jedną kartę do głosowania 

z nazwiskami w kolejności alfabetycznej 

         - głos jest nieważny, jeżeli lista wyborcza została przekreślona lub 

zniszczona oraz jeżeli na liście wyborczej pozostało więcej lub mniej 

nazwisk, niż zostało ustalone. 

    4. Członkami Zarządu zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymają 

kolejno największą ilość głosów. 

 
W przypadku równej ilości głosów Przewodniczący zarządza ponowne 

głosowanie między zainteresowanymi kandydatami. 


