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KOMUNIKAT 

Związek Klubów Strzelectwa Dynamicznego/Dyrektor Regionalny IPSC Polska 

 

Szanowne koleżanki, Szanowni koledzy! 

Z wielką przyjemnością chcieliśmy Was poinformować  o wspólnie wypracowanej koncepcji 

funkcjonowania klubów i zawodników zainteresowanych uprawianiem IPSC oraz innych konkurencji 

dynamicznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom całego środowiska przedstawiamy propozycje 

która po wielu miesiącach głębokiego podziału powinna definitywnie zakończyć niepotrzebnie 

powstałe antagonizmy.  

Prosimy o jej przemyślenie. Planujemy szczegółowo omówić całość propozycji na specjalnie 

zorganizowanym spotkaniu na początku 2013 roku. Wasze opinie i ciekawe pomysły pozwolą nam 

wypracować projekt końcowy który byłby fundamentem do prawidłowego rozwoju strzelectwa 

dynamicznego w naszym kraju. 

PROGRAM 

Cele działania: 

I. Wyłonienie silnej reprezentacji całego środowiska strzelców dynamicznych. 

II. Usprawnienie funkcjonowania Regionu IPSC Polska. 

III. Organizacja struktury związku klubów sportowych w granicach obowiązującego prawa. 

Ustawa o Sporcie. 

IV. Czytelny podział kompetencji w ramach funkcjonowania organizacji reprezentującej interesy 

strzelców dynamicznych. 

V. Promocja konkurencji dynamicznych w strukturach polskiego sportu strzeleckiego. 

VI. Tworzenie warunków do uprawiania przez zawodników strzeleckich konkurencji 

dynamicznych. 

 

Dla osiągnięcia założonych celów pragniemy Was poinformować o następujących krokach 

których szybka realizacja spowoduje uporządkowanie sytuacji strzelectwa dynamicznego w 

tym IPSC na terenie naszego kraju. 

 

1. Związek Klubów Strzelectwa Dynamicznego jest członkiem PZSS.  Nie jest klubem a 

związkiem klubów (odpowiednik organizacyjny to Wojewódzki Związek Strzelecki) 

2. Do reprezentowania środowiska uprawniony będzie Zarząd ZKSD wraz z  Dyrektorem 

Regionalnym IPSC Polska. 

3. Członkami Zarządu ZKSD są przedstawiciele klubów zainteresowanych uprawianiem IPSC 

oraz innych konkurencji dynamicznych. 



4. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej z Krakowa jest członkiem ZKSD. 

5. Zawodnicy których kluby lub organizacje nie są zainteresowane członkowstwem w 

strukturach ZKSD z jakich kol wiek powodów będą mieli stworzone warunki do 

uprawiania IPSC na terenie naszego kraju.  (Projekt do konsultacji i uzgodnienia)  

6. Składka IPSC odprowadzana przez zawodników z klubów z poza ZKSD za pośrednictwem 

SKF nie ulega zmianie i wynosić będzie 100 zł. 

7. Kluby zainteresowane organizacją zawodów IPSC oraz prowadzeniem i szkoleniem 

zawodników powinny odprowadzić składkę na konto ZKSD  w wysokości 300 zł od klubu i 

100 zł za każdego zgłoszonego zawodnika na listę zawodników IPSC Regionu Polska. 

8. Kluby które jeszcze nie są członkami ZKSD zapraszamy rejestracji klubu w strukturach 

związku. 

9. Na początku roku ogłoszony będzie termin walnego zebrania członków ZKSD w celu 

wyłonienia nowych władz Związku. 

10. Dyrektor Regionalny IPSC Polska jest (będzie) członkiem Zarządu ZKSD.  

11. Dyrektor Regionalny na początku roku 2013 przedstawi rozliczenie środków 

zgromadzonych na koncie MZSS od zawodników IPSC  Regionu Polska. 

12. Pozostałe środki finansowe należące do Regionu IPSC Polska zostaną przekazane na 

konto ZKSD. 

13. Wszystkie decyzje podjęte przez Dyrektora Regionalnego IPSC Polska pozostają 

obowiązujące w wyjątkiem systemu odprowadzania składek zawodników IPSC. 

14. O powyższych ustaleniach powiadomione zostaną władze PZSS.  

Mamy głęboką nadzieje, że przedstawienie powyższych informacji oraz realizacja przedstawionego 

programu pozwoli w perspektywie krótkiego czasu, uporządkować sprawy które od dłuższego czasu 

nurtowały nasze środowisko. Jesteśmy przekonani, że spełni on oczekiwania strzelców dynamicznych 

oraz tworzyć będzie fundament do tworzenia silnej organizacji reprezentującej nasze interesy. 

Z poważaniem 

DVC 

 

Dyrektor Regionalny IPSC Polska                                                                      Prezes ZKSD 

          Stanisław Kwiecień                           Zbigniew Świerczek 

 

 

 

   

 

 

 


