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2021

Drodzy Zawodnicy IPSC Polska

Zgodnie z obietnicą złożoną podczas wyborów na stanowisko DR pragnę Wam przedstawić 
działania i decyzje jakie podjąłem od momentu objęcia stanowiska w styczniu tego roku.  

1. Pracę rozpocząłem od uporządkowania formalności wewnętrznych i zewnętrznych (PZSS, 
Centrala IPSC). Zderzyłem się z problemami poważniejszymi niż się tego spodziewałem - listy 
zawodników, protokoły egzaminacyjne i komunikacja Regionu przechowywane były bez potrzeby 
ani korzyści na kilku skrzynkach email jednocześnie. Żaden ze zbiorów danych niezbędnych do 
pracy Regionu nie istniał w formie jednolitej i łatwej w obsłudze bazy danych. Obecnie udało się 
skrócić czas wymagany na aktualizację listy zawodników Regionu z kilku godzin do kilkunastu 
minut, obecnie pracuję nad podobnym mechanizmem aktualizacji rankingów.

Zastając ten organizacyjny chaos zrozumiałem dlaczego w roku 2020 Region IPSC delegował prace
administracyjne ponosząc koszty w wysokości 14 tys zł. Zdecydowałem, że w roku 2021 takie 
wsparcie nie będzie potrzebne a zaoszczędzona kwota pozostaje w dyspozycji Regionu. 

2. Kolejnym, w praktyce najtrudniejszym wyzwaniem stało się uzgodnienia kształtu Rankingu 
Regionu Pistolet/PCC na rok 2020. Spore różnicę zdań wymagały długich rozmów, które 
zaowocowały kształtem kalendarza zawodów rankingowych na rok 2020, który następnie i tak 
wywróciły obostrzenia Covidowe. Osiągnięty kompromis uważam za rozsądny biorąc pod uwagę 
początkowe stanowiska stron. Zwłaszcza w sytuacji w której niektórzy z organizatorów uważają, że
należy im się więcej niż innym chociaż nie potrafią tego logicznie uzasadnić a nawet uciekają się do
szantażu. 

Przyznaję, że nie udało mi się zrealizować jednego z celów jakie sobie postawiłem w omawianym 
zakresie – średnia kwota wpisowego na zawody rankingowe nie została istotnie obniżona. Po 
stronie pozytywów zapisuję pozyskanie sponsora głównego rankingu Pistolet/PCC – firmy Halinka-
Arms. Halinka-Arms zapewnia nagrody rzeczowe, bony promocyjne oraz statuetki dla zwycięzców.
Posiadanie sponsora tytularnego rankingu podnosi również jego prestiż.

3. Udało się pozyskać 8 firm zainteresowanych wsparciem zawodników IPSC Polska poprzez 
oferowanie im zniżek, kolejne firmy zgłaszają podobną chęć. Aktualna lista znajduje się na stronie 
internetowej Regionu. 

4. Pozostając w temacie strony internetowej – chociaż nowa strona powstała w roku 2020 to 
niestety jej użyteczność i obsługa pozostawia bardzo wiele do życzenia. Po objęciu stanowiska DR 
Regionu nie otrzymałem danych osoby odpowiedzialnej za jej budowę i konfigurację co wymusiło 
poświęcenia blisko dwóch miesięcy na „rozpracowanie” tematu. Obecnie dysponuję już 
możliwością edycji treści i modyfikacji części elementów strony jednak traktuję ją jako 
tymczasową. Region i Zawodnicy zasługują na wygodniejsze narzędzie, odpowiadające aktualnym 
trendom i możliwościom technicznym. Opracowuję dokumentację w tym zakresie i w najbliższej 
przyszłości rozpocznę procedurę wyboru wykonawcy nowej strony. 

5. Na prośbę PZSS została przygotowana przeze mnie oraz przewodniczącego NROI Dariusza 
Mierzejewskiego aktualizacja dokumentu „Zbiór regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i 
przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego” dotycząca 
IPSC. Od tego zbioru regulaminów uzależnione są między innymi takie sprawy jak np. to ile medali



otrzymamy od PZSS na mistrzostwa Polski. Mimo rozbudowanego opisania współzawodnictwa 
IPSC zarząd PZSS przyznał nam jednostronnie jedynie 15 kompletów medali, co nie pokrywa 
naszych potrzeb szacowanych na około 34komplety. Od decyzji zarządu PZSS nie przysługuje 
Regionowi odwołanie. 

6. Na prośbę Centrali IPSC zostało dostarczone oficjalne zaświadczenie z Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego o uznaniu PZSS przez PKOl  jako związku właściwego dla organizacji zawodów 
strzeleckich. Również na prośbę Centrali poprosiłem PZSS o przygotowanie oświadczenia 
uznającego IPSC za jedyną światową federację sportową w zakresie strzelectwa praktycznego. 
Działania Centrali są kolejnym krokiem na drodze do uznania IPSC przez Międzynarodowy 
Komitet Olimpijski jako członka komitetu. 

7. W związku z wytycznymi inspektora ochrony danych osobowych pracującego przy PZSS 
zmieniony zostały metody przetwarzania oraz rozpowszechniania danych osobowych członków 
Regionu. 

8. W mojej ocenie, czemu dawałem wyraz już w czasie wyborów aktualny regulamin Regionu jest 
dalece niezadowalającym dokumentem. Zbyt skrótowy, pozostawiający wiele obszarów do 
interpretacji, nieprecyzujący zadań, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności. Nowy regulamin,
na podstawie moich wytycznych przygotował członek Regionu – kolega prawnik Adam Koper. 
Regulamin ten został przedłożony do akceptacji przez zarząd PZSS w kwietniu. Niestety jednak nie
został jeszcze oficjalnie zatwierdzony, mam nadzieje, że stanie się to do końca tego roku.

9. Po moim wniosku do Centrali IPSC udało się znaleźć miejsce startowe dla 4 naszych juniorów na
Mistrzostwa Świata w Pistolecie IPSC oraz pozostałych chętnych zawodników. Planowałem i nadal
planuje dofinansować częściowo uczestnictwo najlepszych polskich zawodników, a przede 
wszystkim juniorów w mistrzostwach świata. Takie dofinansowanie będzie pochodzić częściowo z 
środków IPSC Polska a częściowo z środków pozyskanych od sponsorów. Rozpocząłem rozmowy z
potencjalnymi sponsorami, którzy zadeklarowali wsparcie w wysokości ponad 30 tys zł. Niestety 
przesunięcie imprezy z roku 2021 na 2022 powoduje konieczność ponownego prowadzenia 
negocjacji w tym zakresie.

10. Co ważne w związku z pkt 9 uzyskałem potwierdzenie od MZSS (pod który podlegają nasze 
finanse), że będziemy mogli podpisywać i rozliczać umowy sponsoringowe.

11. Rozpoczęły się prace nad odświeżeniem identyfikacji wizualnej Regionu, powstanie nowe logo 
IPSC Polska, które będzie uzupełnieniem dla obecnego w komunikacji zewnętrznej. Oprócz tego 
Region zlecił wykonanie projektu koszulek dla reprezentacji oraz ich wersji komercyjnej, dostępnej
dla każdego zainteresowanego. Opracowywany wzór obowiązywał będzie przez cały cykl 
Mistrzostw IPSC, czyli również na mistrzostwach strzelbowych, PCC i karabinowych tak rangi 
europejskiej jak i światowej. 

12. Finanse Regionu znajdują się w dobrej kondycji. Obecnie na koncie zgromadzonych zostało 
ponad 150 tys zl. Co jednak uszczuplone zostanie poprzez konieczność wniesienia opłat do centrali 
z końcem roku kalendarzowego. Środki stanowią rezerwę na wydatki w latach 2022 i następnych. 
Planuję udział IPSC Polska w konkursie na dotacje Ministerstwa Sportu na rozwój IPSC Action Air 
młodzieży, gdzie wymagany jest wkład własny wnioskującego. 

13. Plany na kolejne miesiące:
a) wybór wykonawcy nowej strony Regionu
b) powołanie Rady Regionu po akceptacji przez PZSS nowego regulaminu Regionu
c) konkurs na organizację zawodów rangi Mistrzostw Polski w roku 2022



d) ustalenie kształtu Ranking/Pucharu Polski w pistolecie, strzelbie i karabinie na rok 2022

Z tego miejsca chciałbym złożyć podziękowania dla Pana Marka Stasiaka, prezesa 
Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego za nieocenioną pomoc we współpracy z 
PZSS.
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