
Kandyduję na stanowisko Dyrektora Regionalnego IPSC Polska, bo jest jeszcze sporo 

do zrobienia, żeby nasza organizacja działała lepiej. Poprzedni Dyrektor Regionalny 

Rafał Pojda nagle zrezygnował. Jednak tym razem Region IPSC Polska nie został 

pozostawiony bez żadnego nadzoru, dzięki czemu zostały ogłoszone wybory na nowego 

Dyrektora Regionalnego bez konieczności wprowadzania osoby pełniącej obowiązki.   

Obserwując to, co się dzieje w Regionie oraz uważnie słuchając Waszych głosów, wiem,

co chciałabym zaoferować w najbliższej kadencji. Wierzę, że przedstawione poniżej 

rozwiązania będą przyjęte z zadowoleniem i satysfakcjonujące dla zawodników oraz 

organizatorów zawodów:

Profesjonalne biuro Regionu – stworzenie biura Regionu z prawdziwego zdarzenia, 

w ramach którego będą pracować profesjonaliści, aby Region mógł funkcjonować 

nieprzerwanie bez względu na okoliczności związane z Dyrektorem Regionalnym;

MOJE PLANY JAKO DYREKTOR REGIONALNY
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Powołanie zastępcy DR, który będzie odpowiedzialny między innymi za kontakty 

zagraniczne, oraz osoby, która odpłatnie będzie zajmowała się bieżącymi sprawami 

biura, opłatami, rankingami, aktualizacją list sędziów i zawodników itd.;

Halinka Drożdż
PROGRAM WYBORCZY



Utworzenie działu IT, celem wprowadzenia nowych rozwiązań informatycznych 

w Regionie, oraz profesjonalna promocja Regionu w mediach społecznościowych;

Wsparcie organizatorów zawodów – Region powinien wspierać wszystkich organiza-

torów niezależnie czy tych mniejszych mniej doświadczonych, czy tych dużych z 

wieloletnim stażem, np. poprzez organizację darmowych kursów dla quatermastrów, 

reklamę zawodów na stronie Regionu i w mediach społecznościowych.

W zamian będę oczekiwać od organizatorów umożliwienia młodym stażem, sędziom 

klasy III („HRO”) sędziowania podczas organizowanych przez nich zawodów level II 

oraz III, w formie do ustalenia z organizatorami.

Kadra Narodowa – wprowadzenie regulacji umożliwiających powoływania Kadry 

Narodowej zgodnie z ustawą o sporcie, tak aby członkowie tej kadry mogli uzyskiwać 

dofinansowanie ze strony Ministerstwa Sportu;

Podjęcie działań, aby w trakcie zawodów Mistrzostw Polski w Pistolecie odbywały 

się również zawody PCC;

Wprowadzenie rozwiązania, w którym juniorzy na zawodach level III nie musieli 

ponosić kosztów opłaty startowej;
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Pozyskanie bezpłatnych licencji dla organizacji Non Profit na oprogramowanie, 

które usprawni działanie Regionu. /Google, Microsoft i inne/;

Powołanie Rady Zawodniczej i Rady Sędziowskiej z głosem doradczym, celem 

lepszego zrozumienia potrzeb Regionu, jego członków i rozwiązywaniu bieżących 

problemów, czy realizowania pomysłów.

Uczynienie finansów Regionu bardziej przejrzystymi, na chwilę obecną nie wiemy

jakimi środkami dysponuje Region.

Ranking-wprowadzenie kilku systemów rankingowych jednocześnie:

Puchar Polski – wszystkie zgłoszone do kalendarza sportowego 

i zatwierdzone przez DR zawody L3 i L2 na rok 2023 wejdą do 

Pucharu Polski; wyliczenie miejsca w ramach Pucharu Polski 

zostanie oparte na sumie proc. spośród startów każdego zawodnika, 

nie będą liczone dwa najniższe wyniki;

UWAGA! Jeżeli ktokolwiek z Was ma jeszcze jakiś pomysł na 

sposób liczenia rankingu jakąkolwiek metodą (np. w ramach 

danego cyklu zawodów) - to zapraszam do przesyłania zestawień

-wyniki będziemy publikować na stronie Regionu.



Kontynuowanie wysiłku dotychczasowego Dyrektora Regionalnego w kwestii 

pozyskiwania dodatkowych slotów dla członków Kadry Narodowej na zawody

level IV i V, w każdej dyscyplinie.

Nakazanie Przewodniczącemu NROI opracowanie nowych regulaminów pracy
NROI i regulaminów dyscyplinarnych oraz usprawnienie informatycznego systemu 
egzaminowania sędziów.

Wraz z NROI podjęcie próby uzyskania slotów dla sędziów NROI na zawody level 
IV i V.

Sędziowie - obecnie jest organizowanych coraz więcej zawodów, które mają coraz 
lepszą oprawę i coraz wyższy standard - taka sytuacja korzystna jest dla strzelców, 
ale może za chwilę okazać się “strzałem w kolano”, bowiem przy dużej liczbie zawodów 
zacznie brakować sędziów. Dlatego Region musi razem z NROI Polska podjąć działania 
w celu zwiększenia liczby aktywnych sędziów w Polsce, a także zwiększenia kwalifikacji 
sędziowskich u obecnych.

biorę udział w organizacji zawodów IPSC praktycznie od początku mojej przygody 
z naszym sportem, a od kilku ostatnich lat organizuję zawody w jako Halinka Arms, 
miałam również okazję zorganizować Mistrzostwa Polski w Pistolecie w 2022 roku;

Na koniec chciałabym zwrócić się do wszystkich członków Regionu IPSC Polska o pomoc 
we wspólnej pracy na rzecz Regionu, jeżeli nie w formie wolontariatu to na zasadach 
„wspierajmy się nawzajem”, czyli udzielenia Regionowi czy członkom Regionu korzystnych 
rabatów w ramach swoich specjalizacji. 

Dzięki temu Region będzie mógł taniej niż u „obcych” skorzystać z Waszych umiejętności 
przy opracowywaniu, drukowaniu i kolportażu rzeczy niezbędnych na zawodach (np. 
kalibromierzy, aktualnych przepisów), czy materiałów reklamowych samego Regionu 
(np. patche, długopisy), dzięki czemu Region będzie się stale powiększał. 
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DLACZEGO TO NA MNIE WARTO ZAGŁOSOWAĆ:

Znam się na tym;
jestem sędzią;
dynamicznym klasy Pierwszej (CRO);  
statycznym klasy Pierwszej;
sędzią SO;
sędzią NROI, który na każdy sygnał wspierał NROI Polska;

wielokrotnie pracowałam jako sędzia na bardzo dużych zawodach o randze zawodów 
międzynarodowych;



jako sponsor wspieram organizatorów oraz Region IPSC Polska prawie na 

wszystkich zawodach w Polsce;

moja działalność na rzecz Regionu to nie tylko sponsorowanie zawodów, ale przede 
wszystkim inwestowanie własnych środków w szkolenie juniorów;

jestem wykładowcą na kursach sędziowskich, wprowadziliśmy część praktyczną na 
kursach dla sędziów ubiegających się o klasę III lub zdobywających uprawnienia 
wyższej klasy,

Wieloletnia praca przy tak dużych sportowych przedsięwzięciach skutkuje wieloma 
wartościowymi kontaktami, które umiem wykorzystać dla dobra Regionu.
     
Podejmuje działania, zamiast tracić czas na niekończące się dyskusje. Nie boję się 
wdrażać koncepcji innych osób czy nowatorskich rozwiązań - zawsze wychodziłam 
z założenia, że czas weryfikuje podejmowane decyzje.

Moja kandydatura to nie tylko ja, to co staram się zrobić od kilku lat, jest wspierane 
przez zespół fantastycznych ludzi, a są wśród nich:

jestem również egzaminatorem na egzaminach kompetencyjnych;
od 2012 jestem również zawodnikiem IPSC;
od 2016 roku zarządzam firmą rodzinną Halinka Arms, którą tworzyłam od zera;
od 2019 roku prowadzę klub Halinka Arms z licencją PZSS;

JAK WIDAĆ ZNAM ŚWIAT IPSC 
OD KAŻDEJ STRONY I ŚWIETNIE SIĘ W NIM CZUJĘ.

ZBIGNIEW KUBICZ

JACEK GRUSZCZYŃSKI 
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trener strzelectwa, wykładowca i egzaminator PZSS i NROI, sędzia klasy Państwowej 
w strzelaniach dynamicznych (RM),sędzia SO, sędzia IROA RO, sędzia klasy Pierwszej 
w strzelaniach statycznych.

sędzia klasy I w strzelaniach dynamicznych (CRO) oraz IROA RO, długoletni zawodnik 
strzelectwa dynamicznego;

sędzia klasy I w strzelaniach dynamicznych (CRO) oraz IROA RO, długoletni zawodnik 
strzelectwa dynamicznego

RAFAŁ GOŚLICKI



i jeszcze całe mnóstwo innych osób, które pomagają mi w poszczególnych

kwestiach zawsze, kiedy zwrócę się do nich o pomoc.  
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DAJCIE SZANSĘ MI I MOJEMU TEAMOWI 

POPROWADZIĆ REGION PRZEZ PEŁNĄ KADENCJĘ. 

WIEM, ŻE BĘDZIECIE ZADOWOLENI. 

MAMY PLANY I CHCE SIĘ NAM DZIAŁAĆ DLA REGIONU.

MOJE PODZIĘKOWANIA ZA POMOC:


