
W związku z pytaniami dot. organizacji w Polsce 93. F.I.C.C. Rally wyjaśniamy:   

 

Zgodnie z decyzją Zgromadzenia Generalnego F.I.CC. w 2020 r. PFCC została wybrana do 

organizacji 93. F.I.C.C. Rally w Polsce w 2023 r. w terminie 27.07 - 4.08.2023 r. w Kozienicach. 

W 2021 r. Zgromadzenie Generalne F.I.C.C. powierzyło PFCC również organizację Zgromadzenia 

Generalnego w 2023 r. na dzień 2.08.2023 r. 

Na wniosek F.I.C.C. skierowany do PFCC w 2022 r. zmieniony został termin organizacji                    

93. F.I.C.C. Rally w Polsce na okres od 24 czerwca 2023 roku do dnia 02 lipca 2023 oraz 

Zgromadzenia Generalnego F.I.C.C. na dzień 28.06.2023 r. 

Po konsultacjach i wizytacji terenów zlotowych w Kozienicach Zarząd PFCC zdecydował się na 

przeniesienie organizacji Rally do Staszowa, „Świętokrzyskiego Zakątka”, miejsca, które było                              

w stanie przyjąć nawet do 700 załóg. 

O 93. F.I.C.C. Rally PFCC informowała na swojej stronie internetowej w specjalnej zakładce:                        

93 F.I.C.C. Rally. 

Sytuacja pandemiczna COVID-19 w Europie oraz  brutalna agresja Rosji na Ukrainę w 2022 roku 

spowodowały, że w latach 2020-2022 do Polski przyjechało zdecydowanie mniej turystów 

zagranicznych niż zwykle. 

90. FI.C.C. Rally we Włoszech w 2020 r. został odwołany, a organizacja w Hiszpanii 91 F.I.C.C. 

Rally spotkała się z niezwykle niską frekwencją.   

Podobnie było przy organizacji innych zlotów międzynarodowych w tym okresie, np. Europa Rally. 

Ponadto Chorwacka Federacja Campingowa wystąpiła do PFCC z ogromnymi pretensjami,                               

że PFCC zgodziła się na organizację 93. F.I.C.C. Rally w terminie czerwcowym, w którym od ponad 

20 lat Chorwacka Federacja organizuje Adria Camping Rally. Ta zbieżność terminów mogłaby 

spowodować znaczny spadek uczestników zagranicznych na 93. F.I.C.C. Rally w Polsce w 2023 r.. 

Jeszcze raz  zaznaczamy, że termin ten został nam narzucony przez F.I.C.C. 

Dodatkowo pod koniec maja 2023 r. PZMot organizuje w Krakowie Europa Rally, co też mogłoby 

w znaczący sposób wpłynąć na niską frekwencję na 93. F.I.C.C. Rally w Polsce, tym bardziej,                               

że w ww. okresie  odbywać się będą w Krakowie Europejskie Igrzyska Sportowe 

To wszystko spowodowało, że Zarząd Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu na posiedzeniu      

w  kwietniu 2022 r. rozważył wszystkie okoliczności dot. organizacji Rally w Polsce, w tym 

spodziewaną niską frekwencję, a więc i straty finansowe i podjął decyzję o zwróceniu się do 

F.I.C.C. o przełożenie, a nie o rezygnację  (!)  organizacji 93. F.I.C.C. Rally w Polsce na spokojniejszy 

i bezkonfliktowy okres - na 2024 r. (27.07 - 4.08.2024). Zaznaczamy, że termin ten nie koliduje             

z żadnymi innymi zlotami organizowanymi w Europie, bowiem F.I.C.C. Rally w 2024 r. 

zaplanowane było na maj w Korei Płd. 

Ponadto PFCC wystąpiło do Prezydenta F.I.C.C. z żądaniem, aby F.I.C.C. zrezygnowało z organizacji 

92. F.I.C.C. Rally w Moskwie w 2022 r. i nie przyjmowało nowych klubów z Rosji do F.I.C.C. Nasz 

wniosek został poparty przez Ministra Sportu i Turystyki. 

Prezydent F.I.C.C. poinformował PFCC, ze Zarząd nie jest władny do podjęcia decyzji w tych 

sprawach i zalecił PFCC skierowanie tych spraw do Zgromadzenia Generalnego F.I.C.C. - tak 

postąpiliśmy. 

Gdyby propozycja przełożenia organizacji Rally w Polsce na 2024 r. nie została przyjęta, PFCC 

zwróciło się za pośrednictwem prezydenta F.I.C.C. bezpośrednio do Zgromadzenia Generalnego 

zgodnie z obowiązującym prawem o powierzenie PFCC organizacji F.I.C.C. Rally w 2025 r., co było 

zgodne ze statutem F.I.C.C. Nasz wniosek poparty został pełną prezentacją terenów zlotowych                     

w postaci filmu i zdjęć. 

Podobnie postępowaliśmy przy składaniu wniosku w 2020 r. o powierzenie PFCC organizacji Rally 

w 2023 r. (3-letnie wyprzedzenie) i nie było wtedy problemu z przyznaniem nam organizacji F.I.C.C. 

Rally.. 

Z niewiadomych dla nas przyczyn Prezydent F.I.C.C. nie zgłosił naszego wniosku na Zgromadzeniu 

Generalnym, natomiast spowodował odebranie nam organizacji Rally w Polsce w 2023 r., a także, 

co jest niezgodne z prawem, odebranie organizacji Zgromadzenia Generalnego uzasadniając to 

tym, że Zgromadzenie Generalne F.I.C.C. powinno się odbywać rzekomo podczas Rally.                                      

Jednak Zgromadzenie Generalne F.I.C.C. w 2022 r. odbyło się w Brukseli - miejscu całkowicie                     

niezwiązanym z organizacją F.I.C.C. Rally w 2022 r., podobnie podjęto decyzję o organizacji 

Zgromadzenia Generalnego w 2023 r. w Brukseli - również bez związku z Rally.  

Tego typu działania ze strony Prezydenta F.I.C.C. uważamy za sankcje na PFCC za żądanie 

odwołania Rally w Rosji w 2022 r. i nieprzyjmowania do F.I.C.C. kolejnych klubów z Rosji. 



Reasumując, informacja F.I.C.C. że PFCC zrezygnowała z organizacji F.I.C.C. Rally w 2023 roku, 

jest nieprawdziwa. Z podanych wyżej powodów chcieliśmy organizację tego Rally przełożyć na 

2024 lub 2025 rok. 

Decyzje podjęte przez Prezydenta F.I.C.C. spowodowały, ze po raz pierwszy w historii F.I.C.C.                           

w 2023 r. i w 2024 r. nie odbędzie się w Europie F.I.C.C. Rally, co spotkało się z krytyką delegatów 

na Zgromadzeniu Generalnym w Brukseli w 2022 r. 
 

Zarząd PFCC 


