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„REGULAMIN WYBORÓW
DYREKTORA IPSC REGION POLSKA ”
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§1
Na podstawie zapisów statutu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego organem
umocowanym do opracowania „Regulaminu Wyborów Dyrektora IPSC Region
Polska” – zwanego dalej „Regulaminem Wyborów” jest PODKOMISJA PZSS DO
SPRAW STRZELAŃ CZARNOPROCHOWYCH I DYNAMICZNYCH.
Podkomisję o której mowa powyżej reprezentuje we wszystkich sprawach
dotyczących „Regulaminu Wyborów” jej Przewodniczący.
Podstawy zapisów zawartych w „Regulaminie Wyborów” muszą być zgodne ze
Statutem PZSS.
Dotyczy to w szczególności zapisów statutu PZSS wymienionych w następującym
porządku (numeracja dotyczy zapisów statutu PZSS):
§ 27 pkt. 9;§ 29;§ 27 pkt. 12 oraz 23;§ 21 ust. 1 w związku z § 23 ust. 3; § 2 ust. 2; § 3;§ 4;§ 6; § 10;
§ 12 pkt. 3, 7, 19.

5. Zapisy zatwierdzonego „Regulaminu Wyborów” są ostateczne.
§2
1. „Regulamin Wyborów” określa zasady wyborów:
a) Członków Komisji Wyborczej
b) Członków Komisji Skrutacyjnej
c) Dyrektora IPSC – Region Polska (kadencja 2015-2016).
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§3
„Regulamin Wyborów” określa termin i miejsce wyborów:
a) Wybory odbędą się w dniu 26 lipca 2014 roku (sobota) w Zielonkach, koło
Krakowa, w Hotelu „Twierdza” przy ul. Do Fortu 8.
b) Komisja Wyborcza umożliwi oddawanie głosów w tym terminie w
godzinach: od 11 do 17 - w celu zapewnienia jak najwyższej frekwencji.
§4
Zgłoszono dwóch P.T. Kandydatów do wyboru na funkcję Dyrektora IPSC Region
Polska:
a) ŁUKASZ BORKOWSKI
b) STANISŁAW KWIECIEŃ
Kandydaci wyrazili pisemną zgodę na udział w wyborach.
Wyżej wymieniona zgoda oznacza pełną akceptację kandydatów, co do treści
zapisów „Regulaminu Wyborów”.

4. Kadencja dla nowo wybranego Dyrektora IPSC Region Polska biegnie z dniem: 01
stycznia 2015 roku, a ulega wygaszeniu (konieczność zwołania nowych wyborów)
z dniem 01 stycznia 2017 roku.
a) Nowe wybory Dyrektora IPSC Region Polska powinny być zarządzone po
wyborach Władz i Organów Nadzoru PZSS na kadencję 2017-2020
niezwłocznie po ich ukonstytuowaniu się.
b) Od tego czasu (od dnia 01 stycznia 2017 r.) dotychczasowy Dyrektor IPSC
Region Polska staje się pełniącym obowiązki Dyrektora IPSC Region Polska.
5. W przypadku rezygnacji złożonej na piśmie przez jednego z kandydatów przed
dniem głosowania – ostateczną decyzję, co do przeprowadzenia wyborów
(w przypadku pozostania tylko jednej kandydatury w obecnych wyborach)
podejmie Przewodniczący Podkomisji PZSS do spraw strzelań czarno prochowych
i dynamicznych po konsultacjach z Zarządem PZSS.
6. W przypadku rezygnacji obydwu kandydatów, kolejne wybory powinny zostać
przeprowadzone do dnia 31 grudnia 2014 r.
7. W przypadku opóźnień w tym zakresie dotychczasowy Dyrektor IPSC Region
Polska pozostaje pełniącym obowiązki Dyrektora IPSC Region Polska.
§5
1. Na wniosek Przewodniczącego Podkomisji PZSS do spraw strzelań czarno
prochowych i dynamicznych powołuje się Komisję Wyborczą.
2. Do zadań Komisji Wyborczej należy prawidłowe przeprowadzenie wyborów.
3. Komisja wyborcza liczy pięć osób.
4. W skład Komisji Wyborczej wchodzą:
a) Przewodniczący Podkomisji PZSS do spraw strzelań czarno prochowych i
dynamicznych – stając się z urzędu jej Przewodniczącym.
b) Zastępca przewodniczącego Komisji Wyborczej.
c) Dwóch członków Komisji Wyborczej (po jednym ze wskazanych przez każdego
z kandydatów biorących udział w wyborach). Rezygnacja jednego z kandydatów
nie uszczupla składu członków Komisji Wyborczej.
d) Sekretarz Komisji Wyborczej.
5. Członkowie Komisji Wyborczej (poza jej Przewodniczącym i Sekretarzem) muszą
posiadać ważne licencje PZSS dla zawodników na rok 2014 (dopuszczające
formalnie udział zawodnika w strzelaniach dynamicznych) oraz mieć opłacone w
sposób formalny składki członkowskie w IPSC w Kanadzie za rok 2014.
6. Niezbędne czynności techniczne na rzecz prawidłowości wyborów zabezpiecza
Komisja Wyborcza pod Kierunkiem jej Przewodniczącego (karty do głosowania,
protokoły, urnę, opieczętowanie dokumentów etc. oraz zakres współpracy z
Komisją Skrutacyjną).
7. Karta do głosowania musi być: jednostronna, opieczętowana oraz zawierać
nazwiska kandydatów (wraz z imieniem) w kolejności alfabetycznej oraz rubrykę
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(duży kwadrat) przy każdym z nazwisk - pozwalającą oddać ważny głos poprzez

x

zaznaczenie wybranego kandydata (bez poprawek) – znak: .
8. Musi zostać zagwarantowana tajność wyborów (głosowania).
9. Sprawozdanie z prac Komisji Wyborczej oraz z całości Wyborów przedłoży i
ogłosi w sposób zwyczajowo przewidziany w PZSS jej Przewodniczący.
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§6
Czynne i bierne prawo wyborcze (w rozumieniu zapisów niniejszego
„Regulaminu Wyborczego”) ma wyłącznie ten, kto na dzień 10 lipca 2014 roku
spełniał następujące wymogi formalne:
a) Posiada pełną zdolność do czynności formalno-prawnych (w rozumieniu:
osoba pełnoletnia),
b) Posiada ważną licencję zawodnika wydaną przez PZSS,
c) Opłacił składki do IPSC obowiązujące na rok 2014 – w rozumieniu: wniósł
wymaganą opłatę w terminie pozwalającym na jej księgowanie na
właściwym koncie dla tych wpłat najpóźniej na dzień 10 lipca 2014 roku,
d) Jest członkiem klubu (lub stowarzyszenia kultury fizycznej)
zarejestrowanego zgodnie z przepisami prawa i uznawanego przez PZSS w
zakresie obszaru strzelectwa oraz prowadzącego statutową działalność w
obszarze strzelań IPSC i mającego siedzibę na terenie RP.
Weryfikacja praw wyborczych nastąpi z dniem 15 lipca 2014 roku (zamknięcie
list). Podstawą dla weryfikacji uprawnionych osób będą bazy danych PZSS oraz
dokumenty księgowe (np. elektroniczne zestawienie salda imiennych wpłat
składek do IPSC na właściwe konto).
W głosowaniu jednej osobie przysługuje jeden głos i jedna karta do głosowania.
Nie przewiduje się głosowania korespondencyjnego, per procura lub w inny
sposób (np. elektronicznie, faxem, telefonicznie) – to oznacza, ze nie można
głosować inaczej niż osobiście.
Nie wydaje się duplikatów kart do głosowania.
Każda osoba uprawniona do czynnego prawa wyborczego kwituje
własnoręcznym podpisem (na liście zbiorczej wydanych kart) odbiór karty do
głosowania.

§7
1. W celu obliczenia głosów i sporządzenia protokołu powołuje się Komisję
Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna przystępuje do prac na wniosek Przewodniczącego
Komisji Wyborczej i na jego wniosek kończy swe prace.
3. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą:
a) Przewodniczący Podkomisji PZSS do spraw strzelań czarno prochowych i
dynamicznych – stając się z urzędu jej Przewodniczącym (Przewodniczący
Komisji Skrutacyjnej w trybie nadzoru).
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b) Zastępca przewodniczącego Komisji Wyborczej (w trybie bezpośredniej
pracy podczas całego przebiegu niezbędnych prac Komisji Skrutacyjnej –
stając się z urzędu Zastępcą Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
c) Dwóch „Mężów zaufania” (po jednym ze wskazanych przez każdego z
kandydatów biorących udział w wyborach), nie biorących jednakże udziału
w czynnościach bezpośrednio związanych z liczeniem głosów (z prawem
podpisania protokołu Komisji Skrutacyjnej oraz wnoszeniem uwag i prawem
wglądu w karty wyborcze lub inne dokumenty będące w użyciu przez tę
komisję – wyłącznie w czasie oficjalnych prac tej Komisji).
d) Sekretarz Komisji Skrutacyjnej.
e) Członkowie Komisji w ilości 2 osób wybranych spośród obecnych w tym
dniu (większością głosów członków Komisji Wyborczej).
f) Pozostałe wymogi formalne są identyczne jak dla członków Komisji
Wyborczej.
§8
1. Żaden z członków Komisji Wyborczej lub Komisji Skrutacyjnej nie może
kandydować w wyborach.
2. Członków do prac w poszczególnych komisjach, a nie uwzględnionych lub
wskazanych z funkcji (personalnie lub imiennie albo z urzędu) dobiera się według
kolejności zgłoszeń kandydatów z pośród obecnych na miejscu głosowania –
celem sprawnego i szybkiego przeprowadzenia tych prac. Uwzględniając spełnianie
wymogów formalnych przez każdą ze zgłoszonych osób. Głos Przewodniczącego
Komisji Wyborczej jest wiążący i ostateczny w tym zakresie.
§9
Każdy z biorących udział w wyborach otrzyma informację o sposobie prawidłowego
głosowania (z pouczeniem o sposobie oddania ważnego głosu).
§ 10
1. Sprawdzenie nienaruszalności pieczęci na urnie (także poprzedzające oddanie
pustej urny do głosowania), otwarcie urny i przeliczenie ilości oddanych kart do
głosowania może nastąpić wyłącznie przy obecności (obok pozostałych członków
Komisji Skrutacyjnej) Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
2. Po opieczętowaniu urny, aż do jej komisyjnego otwarcia musi być obecnych, co
najmniej dwóch członków Komisji Skrutacyjnej.
§ 11
1. Osoby uprawnione do głosowania lub do prac w poszczególnych komisjach muszą
posiadać ze sobą ważny dokument z fotografią (wyłącznie: dowód osobisty lub
paszport).
2. Lista osób uprawnionych do głosowania zostanie podana na oficjalnych stronach
internetowych IPSC – Region Polska z dniem: 16 lipca 2014 r.
3. Reklamacje związane z ust. poprzednim (§ 11 ust.2) zostaną rozpatrzone do dnia 18
lipca 2014 r. – ustalenia w tym zakresie są ostateczne.
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4. Termin na zgłoszenie reklamacji drogą elektroniczną lub telefoniczną opływa w
dniu 17 lipca 2014 r.
5. Reklamacje wpływają do Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
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§ 12
Dyrektor IPSC Region Polska zostanie wybrany zwykłą większością głosów
(niezależnie od ilości osób biorących udział w głosowaniu).
Ogłoszenie wyników wyborów nastąpi tak szybko, jak to jest technicznie możliwe.
Pozostałe sprawy nieujęte w niniejszych zapisach „Regulaminu Wyborów” należą
do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego Podkomisji PZSS do spraw strzelań
czarno prochowych i dynamicznych.
Wszystkie dokumenty wyborcze pozostałe po zakończeniu procedur wyborczych
zabezpiecza i archiwizuje Przewodniczący Podkomisji do spraw strzelań czarno
prochowych i dynamicznych.
„Regulamin Wyborów” opublikowano w dniu 26 kwietnia 2014 r.

Ewentualne propozycje - co do terminu pracy Komisji Wyborczej w celu zapewnienia frekwencji, szczególnie
dla osób przyjezdnych lub inne merytoryczne propozycje i spostrzeżenia - proszę kierować jednocześnie do
dyrektora regionalnego i przewodniczącego podkomisji w terminie 7 od opublikowania na stronie IPSC.
Po naniesieniu ewentualnych korekt- regulamin zostanie zatwierdzony.
Adresy e-mail:
Stanisław Kwiecień: stankwiecien@gmail.com
Marek Stasiak: biuro.zwkrakow@lok.org.pl

5

