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REGULAMIN 
REGIONU IPSC POLSKA 

§ 1.  

1. Regulamin Regionu IPSC Polska (dalej: regulamin) reguluje działalność Dyrektora Regionalnego 
IPSC Polska w zakresie funkcjonowania i organizacji strzeleckich konkurencji dynamicznych IPSC 
oraz nadzór nad współzawodnictwem IPSC na terenie Polski. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) PZSS – należy przez to rozumieć Polski Związek Strzelectwa Sportowego; 
2) IPSC – należy przez to rozumieć Międzynarodowy Związek Strzelectwa Praktycznego; 
3) Regionie IPSC Polska – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną PZSS, niemającą 

osobowości prawnej, zrzeszającą zawodników uprawiających sport strzelecki w ramach 
współzawodnictwa IPSC; 

4) Dyrektorze Regionalnym IPSC – należy przez to rozumieć osobę kierującą Regionem IPSC 
Polska zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i zasadami IPSC; 

5) NROI – należy przez to rozumieć komórkę zrzeszającą sędziów IPSC; 
6) współzawodnictwie IPSC – należy przez to rozumieć wszelkie formy współzawodnictwa 

sportowego opartego na zasadach IPSC; 
7) liście Regionu IPSC Polska – należy przez to rozumieć listę zawodników uprawnionych zgodnie 

z przepisami Regionu IPSC Polska do współzawodnictwa IPSC. 

§ 2.  

1. Polski Związek Strzelectwa Sportowego, jako polski związek sportowy w rozumieniu 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, sprawuje nadzór nad współzawodnictwem IPSC 
na terenie Polski. 

2. Przedstawicielem PZSS do spraw współzawodnictwa IPSC na terenie Polski oraz reprezentantem 
Regionu IPSC Polska przed organami i instytucjami IPSC jest Dyrektor Regionalny IPSC. 

3. Z ramienia Zarządu PZSS nadzór bezpośredni nad Dyrektorem Regionalnym IPSC sprawuje 
Przewodniczący Komisji  Konkurencji Strzeleckich Nieobjętych Przepisami ISSF.  

4. Przewodniczący  Komisji  Konkurencji Strzeleckich Nieobjętych Przepisami ISSF  powołuje 
podkomisję ds. strzelań IPSC  pełniącą   funkcję jego  organu doradczego.  

§ 3.  

1. Dyrektor Regionalny kieruje Regionem IPSC Polska w zgodzie ze statutem PZSS oraz statutem 
IPSC, a także właściwymi przepisami niższego rzędu obowiązującymi w obu organizacjach. 

2. Kadencja Dyrektora Regionalnego trwa 4 lata. 
3. Dyrektor Regionalny pełni swoją funkcję społecznie. 
4. W przypadku, w którym Dyrektor Regionalny zrezygnuje z pełnionej funkcji lub z innego powodu 

nie będzie mógł pełnić obowiązków, przewodniczący komisji właściwej dla konkurencji 
strzeleckich nieobjętych przepisami ISSF powołuje spośród zawodników wpisanych na listę 
Regionu osobę pełniącą obowiązki Dyrektora do czasu wyboru nowego Dyrektora Regionalnego. 
W takim przypadku wybory nowego dyrektora regionalnego muszą być przeprowadzone w ciągu 
jednego roku od dnia rezygnacji poprzedniego Dyrektora. 
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§ 4.  

1. Wybory Dyrektora Regionalnego przeprowadzane są za pomocą systemu internetowego 
umożliwiającego głosowanie online, najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed upływem kadencji 
urzędującego Dyrektora Regionalnego. 

2. Przewodniczący komisji właściwej dla konkurencji strzeleckich nieobjętych przepisami ISSF 
wskazuje: 

1) dzień wyborów oraz dzień ewentualnej drugiej tury wyborów; 
2) podstawowy skład Komisji Wyborczej, o którym mowa w ust. 3 pkt 1; 
3) termin, do którego należy zgłaszać kandydatury; 

3. Członkami Komisji Wyborczej są: 
1) Przewodniczący Komisji, Sekretarz Komisji oraz jeden Członek Komisji – wskazani przez 

przewodniczącego komisji właściwej dla konkurencji strzeleckich nieobjętych przepisami ISSF; 
2) po jednym mężu zaufania każdego z kandydatów. 

4. Członkiem Komisji Wyborczej nie może być urzędujący Dyrektor Regionalny oraz żaden 
z kandydatów. 

5. Kandydatem na Dyrektora Regionalnego może być osoba, która: 
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
2) znajduje się na liście Regionu w dniu zgłoszenia danej kandydatury oraz w dniu głosowania; 
3) znajdowała się na liście Regionu w dwóch latach poprzedzających rok wyborczy; 
4) posiada ważną licencję zawodniczą PZSS w dniu zgłoszenia danej kandydatury; 
5) jest osobą niekaraną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
6) zgłosi swoją kandydaturę w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3. 

6. Uprawniony do głosowania w wyborach jest każdy, kto: 
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
2) znajduje się na liście Regionu w dniu ogłoszenia wyborów oraz znajdował się na tej liście 

w roku poprzedzającym rok wyborczy. 
7. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Każdemu głosującemu przysługuje jeden głos. 
8. Wybory wygrywa kandydat, który otrzymał największą liczbę oddanych głosów, z zastrzeżeniem 

ust. 6. 
9. Jeżeli kandydatów jest więcej niż dwóch, a żaden nie otrzymał więcej niż połowy oddanych 

głosów, to w terminie do 7 (siedmiu) dni od pierwszego dnia głosowania przeprowadza się drugą 
turę wyborów. 

10. Do drugiej tury wchodzi dwóch kandydatów z najwyższą liczbą głosów. 
11. Wyniki wyborów zostaną ogłoszone najpóźniej w pierwszym dniu roboczym przypadającym po 

dniu przeprowadzenia wyborów. 
12. Zarząd PZSS powołuje wybranego w ten sposób Dyrektora Regionalnego do pełnienia funkcji. 
13. Urzędujący Dyrektor Regionalny zobowiązany jest do bieżącego publikowania na stronie 

internetowej Regionu wszelkich komunikatów związanych z wyborami, o których mowa 
w ustępach poprzedzających, w tym listy kandydatów oraz ich programów wyborczych. 

§ 5.  

1. Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora Regionalnego należy w szczególności: 
1) prowadzenie listy Regionu IPSC Polska; 
2) ustalanie zasad i wymogów będących podstawą wpisu na listę zawodników Regionu; 
3) stworzenie wymogów wobec prowadzących sprawdziany (egzaminy kompetencyjne) 

z przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ramach współzawodnictwa IPSC, określenie zasad 
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przebiegu ww. sprawdzianów oraz zatwierdzanie ich organizacji przez inne uprawnione 
podmioty; 

4) tworzenie regulaminów oraz wydawanie decyzji dotyczących współzawodnictwa IPSC, 
obowiązujących w szczególności zawodników i sędziów IPSC oraz organizatorów zawodów 
IPSC; 

5) wprowadzanie w życie uchwał, decyzji, regulaminów oraz zaleceń PZSS; 
6) powoływanie przewodniczącego NROI; 
7) zgłaszanie propozycji do Prezesa PZSS  kadry narodowej IPSC poprzez przewodniczącego 

komisji   na zawody rangi Level 4 i Level 5 
8) akceptowanie zawodów IPSC w Polsce, w tym zawodów rangi Mistrzostw Polski oraz Pucharu 

Polski, a także innych rankingów i turniejów IPSC; 
9) ustalanie wysokości składki członkowskiej zawodników Regionu; 
10) pobieranie składek członkowskich od zawodników Regionu; 
11) pobieranie opłat należnych właściwym organom IPSC, w szczególności opłat za uczestnictwo 

w zawodach Level 4 i Level 5 oraz opłat za sankcjonowanie przez IPSC zawodów Level 3; 
12) przygotowanie corocznego sprawozdania z działalności Regionu oraz sprawozdania 

z dokonanych wydatków oraz ich opublikowanie w sposób zwyczajowo przyjęty, 
w szczególności na stronie internetowej Regionu; 

13) prowadzenia dokumentacji swej pracy w formie pisemnej lub elektronicznej; 
14) prowadzenie kalendarza wszystkich oficjalnych zawodów IPSC w Polsce oraz zatwierdzanie 

do kalendarza organizacji zawodów w konkurencjach IPSC oraz odmawianie ich zatwierdzenia 
w razie uznania, że ich organizacja stoi w sprzeczności z przepisami IPSC lub naraża Region 
lub sport strzelecki w konkurencjach IPSC na utratę dobrego imienia lub reputacji. 

2. Decyzje Dyrektora Regionalnego są obowiązujące w stosunku do wszystkich zawodników 
wpisanych na listę Regionu IPSC Polska. 

3. Dyrektor Regionalny uprawniony jest do delegowania swoich zadań. 
4. W celu realizacji swoich uprawnień oraz rozwoju współzawodnictwa IPSC Dyrektor Regionalny 

może współpracować z innymi organizacjami i stowarzyszeniami. 
5. Dyrektor Regionalny uprawniony jest do powołania Rady Regionu, będącej organem doradczym 

Dyrektora Regionalnego, o określonych przez niego uprawnieniach i składzie osobowym. 
6. Wszelkie decyzje Dyrektora Regionalnego powinny być opublikowane w sposób zwyczajowo 

przyjęty w PZSS, w szczególności na stronie internetowej Regionu. 

§ 6.  

1. Wszelkie wydatki związane z prowadzeniem Regionu muszą być prowadzone zgodnie z zasadami 
finansowymi obowiązującymi w PZSS oraz muszą znaleźć pokrycie środkach znajdujących się na 
rachunku bankowym będącym w dyspozycji Regionu. 

2. Rachunkiem bankowym będącym w dyspozycji Regionu jest rachunek utworzony w tym celu 
przez Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego (dalej: MZSS) lub inny podmiot wskazany 
przez przewodniczącego komisji właściwej dla konkurencji nieobjętych przepisami ISSF. 

3. Decyzje, co do realizacji dyspozycji finansowych – dopuszczalnych jedynie w postaci przelewów 
bankowych – podejmuje Dyrektor Regionalny, przekazując odpowiednie dyspozycje finansowe 
skarbnikowi MZSS. 

4. Dyrektor Regionalny posiada pełny wgląd do stanu rachunku bankowego będącego w dyspozycji 
Regionu oraz operacji wykonywanych na tym rachunku. Wszelkie uwagi dotyczące rachunku 
i jego prowadzenia Dyrektor Regionalny przekazuje niezwłocznie przewodniczącemu komisji 
właściwej dla konkurencji nieobjętych przepisami ISSF. 

5. Dyrektor Regionalny ponosi pełną odpowiedzialność za dyspozycje finansowe przekazane do 
realizacji. 
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§ 7.  

1. Dyrektor Regionalny dysponuje środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym, o którym 
mowa w paragrafie poprzedzającym na cele zgodne z niniejszym regulaminem, w  szczególności 
na: 

1) prowadzenie strony internetowej Regionu; 
2) prowadzenie biura Regionu; 
3) częściowe lub pełne finansowanie uczestnictwa członów kadry narodowej w zawodach 

Level 4 lub Level 5; 
4) szkolenia i wyposażenie sędziów IPSC/NROI; 
5) promocję i rozwój współzawodnictwa IPSC w Polsce; 
6) wsparcie rozwoju młodzieży w ramach współzawodnictwa IPSC; 
7) wsparcie organizacji zawodów IPSC odbywających się w Polsce (w szczególności zawodów 

Level 4 lub Level 5); 
8) częściowe lub pełne finansowanie medali lub pucharów za zawody rangi Mistrzostw Polski 

lub Pucharu Polski, a także innych zawodów, w tym cyklicznych, organizowanych lub 
współorganizowanych przez Region; 

9) opłacanie składek do centrali IPSC zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 
10) przekazywanie do centrali IPSC innych opłat zebranych od zawodników lub organizatorów 

zawodów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 
11) finansowanie (pełne lub częściowe) strojów reprezentacyjnych zawodników kadry narodowej 

IPSC i innych reprezentujących Region na zawodach rangi Level 4 lub Level 5; 
12) finansowanie wkładu własnego wymaganego na potrzeby publicznych programów 

finansowania sportu, organizowanych przez właściwe ministerstwo lub inne jednostki 
publiczne i samorządowe. 

2. Dozwolone jest przyjmowanie na rachunek bankowy będący w dyspozycji Regionu środków od 
darczyńców lub sponsorów. W razie konieczności sponsorom wystawiane będą rachunki lub 
faktury przez MZSS  na wniosek Dyrektora Regionalnego. 

3. Dyrektor Regionalny uprawniony jest do rozliczania ze środków zgromadzonych na rachunku 
bankowym będącym w dyspozycji Regionu kosztów swoich delegacji służbowych, po uprzedniej 
akceptacji przewodniczącego komisji właściwej dla konkurencji nieobjętych przepisami ISSF. 

4. Przewodniczący komisji właściwej dla konkurencji nieobjętych przepisami ISSF może 
w uzasadnionych przypadkach żądać przedstawienia do wglądu zawartych umów oraz 
przedstawienia uzasadnienia decyzji finansowych podjętych przez Dyrektora Regionalnego. 

§ 8.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się statut PZSS oraz wszelkie wydane 
przez PZSS przepisy niższej rangi, a także odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 

§ 9.  

Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc Regulamin IPSC Region Polska 
zatwierdzony uchwałą zarządu PZSS nr 47/2015 z 25 kwietnia 2015, zmieniony następnie uchwałą 
zarządu PZSS nr 13/2016 z 27 kwietnia 2016. 

§ 10.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 


