
Szanowni koleżanki i koledzy, 
strzelcy i sympatycy IPSC 

 
 Pragnę podziękować Wam za wybór i powołanie mnie do pełnienia funkcji Regional 
Director’a IPSC w Polsce. Zdaję sobie sprawę, że funkcja ta obliguje mnie do rzetelnego wypełniania 
obowiązków oraz korzystania z przysługujących uprawnień związanych z pełnieniem tej zaszczytnej 
funkcji. Dołożę wszelkich starań, aby sprostać temu wyzwaniu. 
 
 W celu promowania IPSC, wychodząc naprzeciw potrzebie tworzenia więzi środowiskowej, 
dotrzymując przed wyborczej obietnicy proponuję założyć organizację zrzeszającą wszystkich 
strzelców IPSC elastyczną, dostosowującą się do potrzeb i aktywności członków oraz okoliczności 
zewnętrznych, w postaci  „Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Region IPSC Polska”.    Podmiot ten 
ma w założeniach występować w obronie interesów swoich członków oraz udzielać im stosownych 
rekomendacji i pomocy. Działając tak w kraju i za granicą, a także ma stać się miejscem 
nawiązywania kontaktów towarzyskich, forum wymiany myśli i poglądów oraz kształtowania opinii 
środowiska, realizacji. Temu ma służyć proponowany  Statut. 

 
„Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Region IPSC Polska” będzie stanowiło podstawę 

prawną do realizacji oczekiwanej przez środowisko strzelców IPSC możliwości oficjalnego 
zdobywania uprawnień strzeleckich i sędziowskich IPSC jak również legalnego prowadzenia rozliczeń 
ze swoimi członkami i współpracującymi podmiotami poprzez konto bankowe. 
 

Podstawą ubiegania się o członkostwo w Regionie będzie członkostwo strzelca w 
„macierzystym” klubie lub innej organizacji strzeleckiej posiadającej osobowość prawną. Nie 
wyobrażam sobie możliwości braku współdziałania nowotworzonego stowarzyszenia z klubami 
macierzystymi członków. Należy pamiętać, że kluby te są najistotniejszym elementem działalności w 
zakresie bezpośredniego promowania strzelectwa IPSC w poszczególnych regionach Polski. Praca u 
podstaw tych klubów przejawiająca się szkoleniami strzelców i organizacją zawodów rozwija 
społeczność IPSC w Polsce.  
 

Korzystając z okazji chciałbym bardzo podziękować za wielo godzinne konsultacje  
prawnikom oraz osobom znającym realia strzelectwa IPSC.   Czas ten mam nadzieję pozwolił na 
stworzenie statutu, który w sposób kompletny spełni swoje zadanie w przyszłości.   
Proszę o uwagi i komentarze dotyczące treści statutu. Wszystkie te informacje pozwolą nam 
udoskonalić jego treść.   

Proszę szanowne grono o komentarze i uwagi, które będą mile widziane i spowodują 
udoskonalenie pracy przyszłego stowarzyszenia. Ze względu na krótkie terminy proszę o uwagi do 
dnia 25.10.2009 r. 

Zapraszam wszystkich chętnych do współpracy przy organizacji i tworzeniu stowarzyszenia, a 
także chętnych do pracy w organach stowarzyszenia.  Przewidywanymi organami stowarzyszenia w/g 
statutu będą zarząd i komisja rewizyjna. Aby  praca stowarzyszenia była klarowana i skuteczna 
planuje utworzenie następujących komisji tematycznych zajmujących się: 

                  
1) komisja d/s sędziowskich  - NROI  

 
2) komisja d/s przepisów IPSC.  

a) dbanie o aktualizacje tłumaczeń przepisów  
b) publikowanie aktualnych tłumaczeń interpretacji przepisów  
c) dbanie o publikacje przepisów  
 

3) komisja d/s rekrutacji  
a) nabór nowych członków  
b) popularyzacja strzelectwa  
c) prowadzenie szkoleń i egzaminowanie  
d) prowadzenie aktualnej dokumentacji członków 



4) komisja d/s zawodów   
a) koordynacja kalendarzy, 
b) prowadzenie rankingów  
c) przyjmowanie projektów torów 
d) prowadzanie rejestru zawodów 
e) pomoc w kontaktach z zawodnikami zagranicznymi przy organizacji zawodów w L III 
f) pomoc w kontaktach z centralą IPSC przy organizacji zawodów L III 
 

5) komisja d/s mediów 
a) prowadzenie serwisu internetowego  
b) kontakty  z prasą   
c) kontakty z radiem i telewizją   

 
Propozycja składki rocznej od strzelca (osoba fizyczna): 
- 50 pln/rok, 
- 30 pln wpisowego z tym, że wszyscy strzelcy zarejestrowani na liście Regionu w roku 2009 są z  
  tej składki zwolnieni. Ta składka dotyczy strzelców, którzy w przyszłości wstąpią do organizacji.  
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