
Protokol z wyborow na Dyrektora Regionalnego IPSC Polska 
przeprowadzonych w dniu 3 grudnia 2020 roku. 

1. W dniu 4 grudnia 2020 roku o godzinie 12:00 w Krakowie przy ul. Pomorskiej 3, zebrata 
si§ Komisja Wyborcza w sktadzie: 

a. Marek Stasiak - Przewodnicz^cy Komisji; 
b. Marian Ozog - Sekretarz Komisji; 
c. Adam Wtoczewski - Cztonek Komisji. 

2. W dniu 3 grudnia 2020 roku w godzinach 0:00 - 24:00 zgodnie z Regulaminem 
Wyborow Dyrektora Regionalnego IPSC Polska z dnia 13 listopada 2020 roku, zostata 
przeprowadzona pierwsza tura wyborow on-line na Dyrektora Regionalnego IPSC 
Polska. 

3. Wybory odbyty si? elektronicznie przy wykorzystaniu platformy eiectionbuddy.com -
kazdy z wyborcow otrzymat na swoj e-mail link do logowania si? do systemu. 

4. Na Dyrektora Regionalnego IPSC Polska zgtoszono 3 kandydatow (w porz^dku 
alfabetycznym): 

a. Pawet Olech; 
b. RafatPojda; 
c. Wiestaw GENO Sioda. 

Wiktoria Szymaniak w dniu 30 listopada br. wycofata swojq kandydatur?. 

5. Po zakohczeniu gtosowania Komisja Wyborcza stwierdzita: 

a. w wyborach uczestniczyto 559 sposrod 709 uprawnionych do gtosowania, co 
stanowito frekwencj? wyborczq na poziomie 79%; 

b. gtosy zostaty oddane w nast?puj^cy sposob: 
i. Pawei Olech otrzymat 151 gtosow co stanowi 27,4 %; 

ii. Rafat Pojda otrzymat 234 gtosy co stanowi 42,5 %; 
iii. Wiestaw GENO Sioda otrzymat 166 gtosow co stanowi 30,1 %; 
iv. wstrzymato si? 8 osob. 

6. Wobec powyzszego zgodnie z §2 pkt. 8 Regulaminu Wyborow Dyrektora 
Regionalnego IPSC Polska, Komisja Wyborcza stwierdzita koniecznosc ogtoszenia 
drugiej tury Wyborow, ktora odb?dzie si? w dniu 7 grudnia 2020 roku w godzinach 0:00 
- 24:00, tq samq metodq jak^ odbyta si? pierwsza tura Wyborow. 

7. Komisja Wyborcza stwierdzita, Iz do drugiej tury przeszli nast?pujqcy kandydaci: 
a. Rafat Pojda; 
b. Wiestaw GENO Sioda. 



8. W trakcie gtosowania 6 osob zgtosito koniecznosc dokonania korekt w adresach 
mailowych. Po sprawdzeniu czy z btednego adresu e-mail nie oddano gtosu, dokonano 
zmiany adresu i rozestanie linku z kodem dost^pu. 

9. Zastrzezen do przebiegu gtosowania/procedury liczenia gtosow/sporz^dzenia i 
publikacji protokotu nie stwierdzono. 

10. Protestow wyborczych nie wniesiono. 

Podpisy cztonkow Komisji Wyborczej: 

Marek Stasiak - Przewodnicz^cy Komisji 

Marian Ozog - Sekretarz Komisji 

Adam Wtoczewski - Cztonek Komisji 

2aden z m?z6w zaufania nie stawit si? celem uczestniczenia w sporz^dzeniu protokotu. 


