
Protokół z wyborów na Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska 
przeprowadzonych w dniu 28 lutego 2023 roku. 

 
 

1. Protokół z wyborów na Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska został 
sporządzony w dniu 1 marca 2023 roku przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość przez Komisję Wyborczą w składzie:  

a. Marek Stasiak - Przewodniczący Komisji; 
b. Przemysław Wrzesiński - Sekretarz Komisji; 
c. Wiesław GENO Sioda - Członek Komisji. 

 
2. W dniu 28 lutego 2023 roku w godzinach 0:00 - 24:00 zgodnie z Regulaminem Regionu 

IPSC Polska, została przeprowadzona pierwsza tura wyborów on-line na Dyrektora 
Regionalnego IPSC Polska.  

3. Wybory odbyły się elektronicznie przy wykorzystaniu platformy electionbuddy.com - 
każdy z wyborców otrzymał na swój e-mail link do logowania się do systemu.  

4. Na Dyrektora Regionalnego IPSC Polska zgłoszono 3 kandydatów (w porządku 
alfabetycznym): 

a. Halina Drożdż, 
b. Michał Koronkiewicz, 
c. Paweł Olech. 

 
5. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza stwierdziła: 

a. w wyborach uczestniczyło 870 spośród 1128 uprawnionych do głosowania, co 
stanowiło frekwencję wyborczą na poziomie 77%; 

b. głosy zostały oddane w następujący sposób: 
i. Halina Drożdż otrzymała 353 głosów co stanowi 42,12 %; 
ii. Michał Koronkiewicz otrzymał 330 głosy co stanowi 39,38 %; 
iii. Paweł Olech otrzymał 155 głosów co stanowi 18,5 %; 
iv. wstrzymało się 32 osób.  

6. Wobec powyższego zgodnie z §4 pkt. 9 Regulaminu Regionu IPSC Polska, Komisja 
Wyborcza stwierdziła konieczność ogłoszenia drugiej tury Wyborów, która odbędzie 
się w dniu 1 marca 2023 roku w godzinach 0:00 - 24:00, tą samą metodą jaką odbyła 
się pierwsza tura Wyborów.  

7. Komisja Wyborcza stwierdziła, iż do drugiej tury przeszli następujący kandydaci: 
a. Halina Drożdż, 
b. Michał Koronkiewicz. 

8. W trakcie głosowania 6 osób zgłosiło konieczność dopisania ich adresów mailowych 
do bazy osób uprawnionych do głosowania. Po weryfikacji czy dane osoby są 
uprawnione do głosowania, zostały dopisane do bazy danych i rozesłane zostały do 
nich linki z kodem dostępu. 



9. Zastrzeżeń do przebiegu głosowania/procedury liczenia głosów/sporządzenia i 
publikacji protokołu nie stwierdzono. 

10. Protestów wyborczych nie wniesiono.  
 
 
 
Podpisy członków Komisji Wyborczej (o ile nie zostały złożone elektronicznie): 
 
 
 
Marek Stasiak - Przewodniczący Komisji    ____________________ 
 
 
 
Przemysław Wrzesiński - Sekretarz Komisji     ____________________ 
 
 
 
Wiesław GENO Sioda - Członek Komisji    ____________________ 
 
 
 
 
 


