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Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
Oznaczenia i definicje użyte w niniejszym regulaminie: 
1) PFP – Polska Federacja Petanque – Związek Sportowy; 
2) Regulamin – Regulamin Wyborów Członków Kolegium Sędziów PFP; 
3) Regulamin Kolegium – Regulamin Kolegium Sędziów PFP; 
4) Wybory – Wybory Członków Kolegium Sędziów PFP; 
5) Zarząd – Zarząd PFP; 
6) Klub – członek zwyczajny PFP; 
7) Kolegium – Kolegium Sędziów PFP; 
8) Przewodniczący – Przewodniczący Kolegium Sędziów PFP; 
9) Członek Kolegium – Członek Kolegium Sędziów PFP; 
10) Licencja Sędziowska – licencja sędziowska wydana przez PFP; 
11) Sędzia – osoba posiadająca Licencję Sędziowską PFP; 
12) Zawodnik – osoba posiadająca licencję zawodniczą PFP. 
 

§ 2. 
1. Wybory odbywają się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Kolegium. 
2. Wybory mają charakter demokratyczny. 
3. Wybory organizuje urzędujące Kolegium. 
 
Rozdział II. Prawa wyborcze 
 

§ 3. 
1. Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy sędziowie znajdujący się na oficjalnej liście 

sędziów obowiązującej w dniu ogłoszenia wyborów. 
2. Każdy sędzia dysponuje trzema głosami. 
 

§ 4. 
1. Bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy sędziowie znajdujący się na oficjalnej liście 

sędziów obowiązującej w dniu ogłoszenia wyborów. 
2. Ograniczenia biernego prawa wyborczego sędziów opisuje niniejszy Regulamin. 
 

§ 5. 
1. Sędziowie mogą dobrowolnie zrezygnować z biernego prawa wyborczego. 
2. Dla zachowania ważności, rezygnacja z biernego prawa wyborczego musi mieć formę 

pisemną. 
3. Organizator Wyborów musi umożliwić sędziom rezygnację z biernego prawa 

wyborczego. 
 

§ 6. 
Bierne prawo wyborcze sędziego zostaje automatycznie zawieszone, jeżeli: 
1) sędzia zażąda wykreślenia z oficjalnej listy sędziów; 
2) sędzia nie osiągnie pełnoletności do dnia ogłoszenia wyników wyborów włącznie; 
3) sędzia ma zawieszoną w trybie dyscyplinarnym licencję zawodniczą, a okres 

zawieszenia nie upłynie przed terminem ogłoszenia wyników Wyborów; 
4) sędzia wchodzi w skład urzędującego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej PFP i nie złoży 

deklaracji rezygnacji z tego urzędu skutkującego z dniem ogłoszenia wyników Wyborów; 
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rezygnacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może mieć formę warunkową, tzn. 
sędzia zrzeka się swej funkcji tylko w przypadku wyboru do składu Kolegium. 

 
Rozdział III. Listy wyborcze 
 

§ 7. 
1. Za utworzenie list wyborczych odpowiedzialny jest organizator Wyborów. 
2. Listy wyborcze tworzone są zgodnie ze stanem na dzień ogłoszenia wyborów. 
 

§ 8. 
1. Na listach wyborczych muszą znaleźć się wszyscy sędziowie, którzy posiadają bierne 

prawo wyborcze i nie zrezygnowali z niego, ani nie zostało ono automatycznie 
zawieszone. 

2. Listy wyborcze układane są alfabetycznie. 
3. Przy nazwiskach sędziów umieszczonych na liście wyborczej nie mogą widnieć żadne 

dodatkowe informacje, jak na przykład wiek, data nabycia uprawnień sędziowskich czy 
ich rodzaj, przynależność klubowa, miejsce zamieszkania, itp. 

4. Wyjątkiem od powyższej zasady jest przypadek, gdy na liście znajdują się osoby o tym 
samym nazwisku i imieniu. W takim przypadku przy nazwiskach można umieścić 
informację pozwalającą rozróżnić te osoby. W każdym przypadku wskazana jest jednak 
duża powściągliwość. 

 
Rozdział IV. Organizacja Wyborów 
 

§ 9. 
1. Kolegium wybiera spomiędzy siebie Koordynatora Wyborów.  
2. Wybór Koordynatora Wyborów musi mieć formę uchwały. 
3. Kadencja Koordynatora Wyborów rozpoczyna się z momentem wyboru i kończy z dniem 

zatwierdzenia nowego składu Kolegium przez Zarząd. 
 

§ 10. 
1. Koordynator Wyborów sprawuje pieczę nad całokształtem przebiegu Wyborów. 
2. Koordynator Wyborów ma decydujący głos w kwestiach formalnych dotyczących 

Wyborów. 
 

§ 11. 
1. Organizator Wyborów zobowiązany jest do publicznego informowania o formalnym 

przebiegu Wyborów, a w szczególności o: 
1) dokumentach stanowiących podstawę do przeprowadzenia Wyborów; 
2) liście kandydatów; 
3) terminie rozpoczęcia Wyborów; 
4) terminach rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów Wyborów; 
5) osobie Koordynatora Wyborów; 
6) wynikach Wyborów; 
7) składzie wybranego Kolegium. 

2. Nad prawidłowym sposobem publikowania informacji oraz treścią poszczególnych 
komunikatów czuwa Koordynator Wyborów. 

 
§ 12. 

1. Organizator przygotowuje karty do głosowania. 
2. Karty do głosowania muszą zawierać pełną listę wyborczą oraz warunki ważności 

oddanego głosu. 
3. Karty do głosowania muszą zostać przygotowane w formie tradycyjnej, na papierze oraz 

w formie elektronicznej. 
4. Organizator musi dać sędziom szansę wyboru odpowiadającej im formy głosowania. 
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§ 13. 
1. Organizator Wyborów wyznacza sędziom termin nie krótszy niż 7 dni na rezygnację z 

biernego prawa wyborczego lub złożenie deklaracji umożliwiającej uniknięcie 
automatycznego zawieszenia biernego prawa wyborczego. 

2. Organizator Wyborów wyznacza sędziom termin nie krótszy niż 15 dni na wybór 
odpowiadającej im formy oddania głosu. 

3. Organizator Wyborów wyznacza sędziom termin nie krótszy niż 20 dni na głosowanie.  
4. Terminy określone powyżej liczone są od dnia rozpoczęcia Wyborów.  
5. Organizator Wyborów wyznacza datę rozpoczęcia Wyborów. 
 

§ 14. 
1. Organizator wyznacza termin nie krótszy niż 7 dni na złożenie ewentualnego protestu w 

sprawie wyniku Wyborów. 
2. Termin określony powyżej liczony jest od dnia publicznego podania wyników Wyborów. 
 

§ 15. 
1. Zebraniem głosów zajmuje się Koordynator Wyborów. 
2. Koordynator Wyborów może zbierać wypełnione karty do głosowania osobiście lub z 

pomocą wyznaczonych przez siebie osób. 
3. W każdym wypadku Koordynator Wyborów musi umożliwić sędziom głosowanie tak w 

sposób bezpośredni, jak i korespondencyjnie. 
 
Rozdział V. Wyniki Wyborów 
 

§ 16. 
1. Sędziowie oddają głosy wypełniając karty do głosowania. 
2. Każdy głosujący ma do dyspozycji trzy głosy, co oznacza, że może zaznaczyć do trzech 

nazwisk na karcie do głosowania. 
3. Sędziowie oddają głos ważny jeśli w sposób jednoznaczny zaznaczą nazwiska jednego, 

dwóch lub trzech kandydatów znajdujących się na karcie do głosowania. 
4. Sędziowie oddają głos nieważny oddając kartę, na której nie wskazano żadnego 

nazwiska lub wskazano więcej niż trzy nazwiska kandydatów z listy wyborczej. 
 

§ 17. 
1. Za liczenie głosów odpowiedzialny jest Koordynator Wyborów. 
2. Koordynator przedstawia wyniki organizatorowi Wyborów, którego obowiązkiem jest 

publikacja tych wyników zgodnie z zapisami §11 i §14. 
 

§ 18. 
1. W wypadku złożenia protestu w kwestii wyniku Wyborów, karty są ponownie 

weryfikowane, a głosy są ponownie liczone.  
2. Weryfikacji wyników Wyborów dokonują Kolegium i Zarząd, a ich wspólna decyzja jest 

ostateczna. 
 
Rozdział VI. Postanowienia ko ńcowe 
 

§ 19. 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd. 
2. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Kolegium i Zarządowi. 
3. Dopuszcza się przekazywanie dokumentów i komunikatów, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie drogą elektroniczną (np. skan, fax, mail). 
 
 
 
Regulamin zatwierdzony przez Zarząd PFP Uchwałą nr 02/2014 z dnia 18.03.2014r. wchodzi 
w życie z dniem zatwierdzenia. 


