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Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia „Region IPSC Polska” 
 

Koledzy i Koleżanki, Strzelcy IPSC 
 
 W zaistniałej sytuacji, nie chcąc podgrzewać atmosfery zachowywaliśmy milczenie 
przez okres od Walnego Zgromadzenia Strzelców IPSC w Siemianowicach Śląskich do chwili 
obecnej, czyli momentu rejestracji Stowarzyszenia. 

Ponieważ jednak z powodu niedoinformowania, które było wynikiem braku 
konkretnych danych na temat postępu rejestracji, w szeregi strzelców IPSC wkradła się obawa 
o przyszłość Naszego sportu. (Niestety na procedury urzędnicze nie ma rady, a dopóki nie 
było żadnych konkretów nie było o czym pisać.) Teraz, gdy rejestracja stała się faktem 
czujemy się w obowiązku rzetelnie poinformować Państwa o działaniach podjętych w czasie 
od Walnego Zgromadzenia Strzelców IPSC. 

 Drodzy Strzelcy zapewniamy, że wszystkie podjęte przez nas działania zmierzają w 
kierunku rozwoju IPSC. Jednocześnie oświadczamy, że będziemy współpracować z każdą 
inną organizacją , która do tego rozwoju będzie dążyć. 

 
Kalendarium działań wyglądało następująco: 

 
1. Decyzją Walnego Zgromadzenia strzelców IPSC w dn. 14.10.2009r. w 

Siemianowicach Śląskich, kol. Stanisław Kwiecień został wybrany na nowego 
Dyrektora Regionalnego IPSC w Polsce. 

2. Expose kol. Stanisława Kwietnia zawierające deklarację stworzenia formalnej 
organizacji zajmującej się wyłącznie sprawami IPSC w Polsce zyskał pełne poparcie 
zarówno dotychczasowego Dyrektora Regionalnego Tadeusza Gołębia jak i 
zgromadzonych strzelców. 

3. W dniu 4.10.2009r. DR Tadeusz Gołąb w swoim Liście Intencyjnym zadeklarował 
scedowanie uprawnień Certyfikatu IPSC na organizację strzelców IPSC (działającą 
jako Dyrektoriat), która zagwarantuje autonomię Regionu w decyzjach i działaniu 
(tekst listu intencyjnego). Warunkiem takiego scedowania było zarejestrowanie 
wspomnianej organizacji. 

4. Został ogłoszony termin Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia wraz z projektem 
Statutu do którego osoby zainteresowane wnosiły poprawki. 

5. W dniu 24.10.2009r. w Krakowie został przedstawiony Statut w ostatecznym kształcie 
a Zebranie Członków-Założycieli powołało do życia Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej „Region IPSC Polska”. Zostały podjęte stosowne Uchwały oraz wybrano 
Komitet Rejestracyjny. 

6. W dniu 12.11.2009r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i uzyskało osobowość 
prawną a Statut został prawnie usankcjonowany. 

7. W dniu 14.11.2009r. Zarząd Stowarzyszenia podjął Uchwałę o przystąpieniu do 
International Practical Shooting Confederation z siedzibą w Kanadzie i przyjęciu 
funkcji Dyrektoriatu Regionalnego IPSC w Polsce (tekst Uchwały). 

8. W tym samym dniu tj. 14.11.2009r. (zgodnie z wcześniejszym Listem Intencyjnym) 
zostały scedowane przez Dyrektora Regionalnego- Tadeusza Gołębia uprawnienia do 
pełnienia funkcji Dyrektoriatu Regionalnego IPSC w Polsce. W wyniku formalnego 
scedowania Certyfikatu w zakresie sprawowania funkcji Dyrektoriatu, Stowarzyszenie 
uzyskało prawo do posługiwania się znakami Federacji oraz przyjmowania składek 
IPSC. 

9. W fazie przejściowej (do czasu otrzymania przez Stowarzyszenie Certyfikatu z 
Kanady) dotychczasowy Regional Director – Tadeusz Gołąb przy udziale z RD 



 2

(elekta) Stanisława Kwietnia oraz Dyrektoriatu („Region IPSC Polska”) są jedynie 
uprawnionymi do działania w imieniu International Practical Shooting Confederation. 

10. Wszelkie zapisy statutowe Stowarzyszenia zostaną zrealizowane i są zgodne z 
porządkiem prawnym w Polsce. Przepisy IPSC to nie tylko strzelanie ale też schemat 
organizacyjny określający strukturę, hierarchię a także zasady uznawania 
zawodów, zawodników i sędziów. Przepisy IPSC oddają uprawnienia do kierowania 
Regionem organizacji przez siebie uznanej (poprzez Certyfikat IPSC) na czele której 
stoi Regional Director. 

 Wszystkie powyższe wymogi spełnia Stowarzyszenie „Region IPSC Polska”. 
 

 
Wszystkie osoby spełniające Statutowe kryteria członkowskie zapraszamy do składania 
załączonego Wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia. (pobierz druk wniosku) 
Numer konta na które należy uiścić składkę członkowską warunkującą wpisanie na listę 
członków Regionu IPSC Polska: 
 
Region IPSC Polska  
Deutsche Bank - 11 1910 1048 2102 0255 5270 0001 
 
Ponadto: 
1. Uchwałą Zarządu osoby będące na liście Regionu na dzień 14.10. 2009, które złożą 
wnioski o przyjęcie i wniosą roczną składkę członkowską za rok 2010 zostaną zwolnione z 
opłaty wpisowej. 
2. Uchwałą Zarządu składka członkowska za 2010r. została ustalona na 50 złotych a opłata 
wpisowa na 30 zł. 
3.Wszystkim osobom z dotychczasowej listy Regionu, Zarząd Stowarzyszenia udzieli 
wymaganej rekomendacji. 
4. Zarząd będzie uznawał zarówno indywidualne zaświadczenia o członkostwie w innej 
organizacji posiadającej osobowość prawną jak i zbiorcze zestawienia przesłane przez te 
organizacje. 
5. Zarządy klubów i organizacji zamierzających organizować zawody IPSC prosimy o 
wydelegowanie swoich statutowo upoważnionych przedstawicieli do Komisji Koordynacyjnej 
Regionu IPSC Polska. 
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