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Sprawozdanie Merytoryczne 
 

 

z działalności Dyrektora Regionalnego IPSC Polska w 2019 roku. 
(do momentu złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w dniu 27.09.2019) 

 

 

 

 Rok 2019 przyniósł w historii polskiego IPSC kolejne zmiany. Po ogromnej  

aktywności organizatorów zawodów w kraju nadszedł moment lekkiego spowolnienia i 

zastanowienia się nad proponowanymi zawodnikom rozwiązaniami. Z drugiej strony był to 

także rok rozgrywanych po raz drugi Mistrzostw Świata w karabinie IPSC oraz kolejnych 

Mistrzostw Europy w pistolecie IPSC. W ramach chęci wsparcia uczestników imprez rangi 

L4 i L5 zostały podniesione składki członkowskie aby zdobyć fundusze na częściowe choć 

pokrycie kosztów uczestnictwa w nich naszych reprezentantów. Wzrosły także oczekiwania 

strzelców wobec organizatorów zawodów a także nadzieje na wsparcie udzielone IPSC 

Polska przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. 

 

 

 

Opłaty do centrali IPSC - składki członkowskie: 

 

 

 W 2019 roku odprowadzone zostały do światowej centrali składki za 900 zawodników 

po 5USD = 4500USD (3900EUR), za Region (600 USD = 525EUR) i osiem zawodów L3 w 

2018 roku (800USD = 700EUR) co dało łączną sumę – 5125EUR. Obecnie rozliczenia 

prowadzone są w dwóch walutach gdyż światowe IPSC jest w trakcie przenoszenia się do 

Europy i zapewne rozliczenia w kolejnych latach będą już prowadzone w Euro. Z konta 

Regionu została opłacona cała suma opłat za zawody L3 rozgrywane w kraju w 2018 roku ale 

w związku z podwyżką tych opłat w 2019 roku ze 100USD do 150EUR podjąłem decyzję, że 

w 2019 roku Region będzie jedynie współfinansował tę opłatę w wysokości połowy sumy 

czyli po 75EUR od każdych przeprowadzonych w Polsce zawodów IPSC L3. 

 

 

 

Kalendarz zawodów rankingowych na 2019: 

 

 

 Kontynuując poczynione z PZSS w roku poprzednim ustalenia, Dyrektor Regionalny 

IPSC Polska zgłosił do kalendarza sportowego PZSS wszystkie rundy Pucharu Polski oraz 

zawody Mistrzostw Polski we wszystkich rodzajach broni używanej w IPSC – niestety, 
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kolejny rok z rzędu nie udaje się wypracować formuły aby w Polsce mogło rozwijać się 

strzelectwo IPSC z broni pneumatycznej czyli IPSC Action Air (jak sądzę wynika to z braku 

zainteresowania zawodników gdyż nie muszą oni spełniać żadnych rygorów prawnych aby 

„broń” taką posiadać i w związku z tym żaden rodzaj formalizacji rywalizacji nie jest im 

potrzebny - a szkoda). 

 Z wypracowanego z bezpośrednimi organizatorami zawodów kalendarza imprez 

ustalone zostało, że w Pucharze Polski w pistolecie będzie zorganizowanych 7 imprez 

międzynarodowych; w strzelbie 5 imprez w tym także międzynarodowych oraz odbędą się po 

raz kolejny Mistrzostwa Polski w karabinie IPSC i Mistrzostwa Polski w IPSC Mini Rifle. Na 

uwagę zasługuję rozwijająca się na świecie, w Polsce także, konkurencja IPSC jaką jest PCC 

(Pistol Caliber Carabine) czyli strzelanie nabojem pistoletowym z broni długiej według zasad 

IPSC. Uwagę zwracam z powodu dwóch kwestii: mimo że większość zawodów PCC odbywa 

się przy okazji zawodów pistoletowych to władze światowego IPSC wyodrębniły oddzielne 

przepisy dla tego rodzaju broni a co za tym idzie każde zawody międzynarodowe PCC (L3) 

muszą zostać opłacone do centrali po 150EUR, drugą ciekawostką jest fakt planowanych w 

Polsce (na początku czerwca w Parzęczewie) pierwszych w historii Mistrzostw Polski PCC 

(zawody rozgrywane tylko i wyłącznie dla tego rodzaju broni). Na 2019 rok, jako rund 

Pucharu Polski PCC zostało zaplanowane aż 9 imprez. Po za rundami Pucharu Polski zostało 

na 2019 rok zaplanowane także 7 innych imprez międzynarodowych IPSC ale w trakcie 

sezonu z uwagi na obawy o brak frekwencji organizatorzy odwołali dwie z nich, niestety 

została także odwołana jedna z rund Pucharu Polski w PCC. 

 W całorocznych zmaganiach Pucharu Polski odnotowanych zostało ponad 275 

startujących zawodników z broni krótkiej, 80 osób w PCC i 170 sportowców biorących udział 

w zmaganiach ze strzelby. Oczywiście statystyki te obejmują tylko i wyłącznie sportowców 

biorących udział w zawodach na poziomie centralnym a należy pamiętać że w kraju 

rozgrywanych było jeszcze wiele mniejszych imprez IPSC włącznie z takimi w których mogli 

brać udział zawodnicy nie umieszczeni na liście Regionu IPSC Polska. 

 Jako, że PCC jest konkurencją nową i nie ma w Polsce zbyt wielkiej rzeszy 

uczestników zmagań, kierując się chęcią wsparcia organizatorów takich zawodów Region 

przygotował na wszystkie rundy Pucharu Polski komplety medali dla zwycięzców (1900 zł) a 

koszt wszystkich statuetek wręczonych zwycięzcom na zakończenie sezonu Pucharu Polski 

(PCC i Pistolet) wyniósł 5000 złotych. 

 Podobnie jak w ubiegłym roku, zaplanowana została i prowadzona rywalizacja 

klubów IPSC Polska, każdy z zawodników danego klubu mógł zdobywać dla niego punkty, 

zarówno za udział w na liście IPSC jak i za wyniki na Mistrzostwach Polski, a także za swój 

całościowy udział w cyklu rocznym Pucharu Polski IPSC (za mojej bytności jeszcze nie 

zakończona).  
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Mistrzostwa Polski IPSC 2019: 

 

Rozegrane zostały zgodnie z planem, mistrzostwa kraju w pięciu rodzajach broni 

palnej IPSC. Zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od Rady Regionu w 2019 roku IPSC 

Polska nie współfinansował żadnych nagród rzeczowych na zawody rangi Mistrzostw kraju. 

Na każdych z Mistrzostw Polski IPSC na koszt Regionu były zamawiane pamiątkowe 

koszulki do losowania wśród zawodników, obsługa fotograficzna oraz pamiątkowe statuetki i 

medale (całość kosztów medali na MP za 2019 rok to ponad 6400 zł.). Jak co roku 

otrzymałem od PZSS także oficjalne medale PZSS 2019 które były wręczane wszystkim 

Mistrzom Polski IPSC (inaczej niż w latach poprzednich tegoroczne medale PZSS były 

wyposażone w tasiemki w związku z tym zamówione w styczniu tasiemki IPSC Polska 

pozostały do swobodnego rozdawania). 

W maju, w Drużbicach zostały rozegrano po raz kolejny Mistrzostwa Polski w 

strzelbie IPSC. Dzięki współpracy klubów z Poznania i Drużbic zawody te ciszą się coraz to 

większym uznaniem i renomą. W tym roku na starcie stanęło prawie 130 zawodników z 

Polski oraz krajów ościennych (koszt Regionu – statuetki 3200 zł i obsługa foto 1200 zł, 

koszulki – 1000 zł). 

Po raz pierwszy w historii rozegrane zostały zawody międzynarodowe tylko i 

wyłącznie przeznaczone dla zawodników strzelających IPSC PCC i były to także Mistrzostwa 

Polski – na starcie tej imprezy w Parzęczewie stanęło ponad 60 zawodników co należy uznać 

za bardzo dobry frekwencyjny wynik (koszt Regionu – statuetki 700 zł i obsługa foto 1200 zł, 

koszulki – 800 zł). 

Kolejnej edycji doczekały się także Mistrzostwa Polski Mini Rifle, po raz kolejny 

zostały przeprowadzone w Warszawie niestety jeszcze nie jako zawody międzynarodowe. 

Wydaję się że rywalizacja taka nabiera nieco tępa choć na starcie stanęło tylko niewiele 

ponad 45 zawodników. Koszt Regionu – statuetki 1400 zł i obsługa foto 1000 zł, koszulki – 

800 zł, na wniosek klubu organizatora Region też pokrył koszta przygotowania obiektu do 

imprezy (również z poprzedniej edycji) na łączną sumę 500 zł. 

Mistrzostwa Polski w karabinie IPSC, które miały pierwotnie odbyć się w Lublewie 

Gdańskim zostały na początku maja, po komunikacie o wycofaniu się sponsora z udziały w 

imprezie, odwołane. Mimo tak nagłego, niekorzystnego oświadczenia organizatorów udało 

się imprezę zorganizować w pierwotnie planowanym terminie lecz staraniami innego klubu i 

na strzelnicy w Jaworze. Niestety całe te zawirowania nie wpłynęły dobrze na frekwencję i na 

starcie tej międzynarodowej imprezy stanęło tylko ponad 80 osób. Koszt Regionu – statuetki 

3600 zł i obsługa foto 2000 zł, koszulki – 800 zł, poza tym z pieniędzy Regionu pokryte 

zostały koszty prac przygotowawczych na strzelnicy – 1200 zł 

Ostatnimi a zarazem największymi Mistrzostwami Polski IPSC w 2019 roku były 

Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC – Polish Open 2019 w Parzęczewie. Impreza ta ma już 

w tym miejscu swoją tradycję a przy okazji strzelanie IPSC z broni krótkiej jest najbardziej 

popularne co w połączeniu przyniosło na starcie ponad 200 zawodników z Polski i 

sąsiadujących krajów (koszt Regionu – statuetki 5000 zł i obsługa foto 2000 zł, koszulki – 

1000 zł). 



 
 

 

Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Dyrektora regionalnego IPSC w 2019 roku.  

Strona 4 
 

Mistrzostwa Świata w Karabinie IPSC w Szwecji oraz Mistrzostwa Europy w Pistolecie 

IPSC w Serbii. 

 

 

Coraz liczniej uprawiane w Polsce IPSC spowodowało także wzrost zainteresowania 

udziałem w zawodach rangi Mistrzowskiej reprezentantów kraju. Jeszcze nigdy w historii 

składy naszych oficjalnych reprezentacji nie były tak liczne. Po raz pierwszy także udało się 

przygotować (przy pomocy Rady Regionu) i przeprowadzić program wsparcia finansowego 

dla zawodników reprezentujących polskie barwy. Na szczęście po wielu trudach i 

prowadzonych rozmowach udało się znaleźć miejsca (sloty) dla wszystkich zainteresowanych 

udziałem w tych imprezach zawodników. Całość opłaty startowej była przekazana do 

organizatorów Mistrzostw poprzez rachunek bankowy Regionu który poniósł także, jak 

zwykle, opłaty za rejestrację narodowych drużyn.  

W 2018 roku planowane było zorganizowanie Mistrzostwa Europy w karabinie IPSC 

w Szwecji – niestety przyczyny klęski żywiołowej zostały w ostatniej chwili te zawody 

odwołane. W 2019 roku w tym samym miejscu udało się już jednak przeprowadzić 

karabinową imprezę ale o większej randze – odbyły się tam bowiem na początku sierpnia 

Mistrzostwa Świata w karabinie IPSC. W skład oficjalnej reprezentacji Polski weszło 8 

zawodników – wystąpili oni jako drużyny narodowe w dwóch klasach sprzętowych semi 

auto: Open i Standard. Walnie do uświetnienia ich występu przyczynili się: sponsor generalny 

reprezentacji IPSC Polska firma Helikon-tex z Wrocławia (wspaniałe stroje i wyposażenie 

strzeleckie) oraz firma STG44 dystrybutor litewskiej amunicji karabinowej GGG. Nasi 

reprezentanci otrzymali także specjalnie przygotowane i wyprodukowane koszulki 

reprezentacyjne IPSC Polska (koszt 3000 zł) a zwrot wpisowego naszych sportowców 

zamknął się sumą 8000 zł.  

Niedługo po zakończeniu światowej rywalizacji z broni długiej odbyły się w Serbii 

Mistrzostwa Europy w pistolecie IPSC. Nasza reprezentacja na tę imprezę była niezwykle 

liczna i w jej oficjalnym składzie wystąpiło aż 22 zawodników. Do współpracy przy tym 

wyjeździe przystąpił wraz z IPSC Polska oczywiście sponsor generalny reprezentacji IPSC 

Polska firma Helikon–tex z Wrocławia (wspaniałe stroje i wyposażenie strzeleckie) oraz 

firma DMA Reloading polski producent amunicji pistoletowej i wypróbowany partner 

strzelców sportowych. Dla każdego z zawodników przekazał także próbkę swojego produktu 

czyli magnezji do rąk, jej producent, wrocławska firma Skalnik. Dla wszystkich naszych 

reprezentantów zostały przygotowane specjalne koszulki reprezentacyjne IPSC Polska (koszt 

7250 zł) a zwrot wpisowego naszych zawodników zamkną się sumą 12600 zł. Opisując ten 

wyjazd muszę wspomnieć niesamowitą inicjatywę kolegi Krzysztofa Michalika z Krakowa 

dzięki którego zaangażowaniu, pracy i poświęceniu wszyscy uczestnicy Mistrzostw Europy w 

pistolecie w Serbii mieli specjalnie oznakowane i spersonalizowane stroje i akcesoria które 

otrzymaliśmy od sponsora generalnego reprezentacji jakim jest Helikon-tex. Trzeba przyznać, 

że także wynik sportowy naszych zawodników robi wrażenie bowiem, po raz pierwszy w 
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historii Mistrzostw Europy w pistolecie, zawodnik warszawskiego klubu ZKS kolega 

Sławomir Czauderna wywalczył brązowy medal w kategorii Senior klasy Open – z medalem 

z Mistrzostw Europy w pistolecie jeszcze reprezentanci IPSC Polska nie mieli jeszcze okazji 

wracać. Przy okazji Mistrzostw Europy w pistolecie w Serbii, w Belgradzie odbyło się 

coroczne zebranie generalne Dyrektorów Regionalnych IPSC na którym odbyły się liczne 

głosowania, rozmowy i gdzie miałem okazję przedstawić stan obecny naszego Regionu. Jako, 

że Region nasz rozwija się dynamicznie, to po pięciu latach pełnienia swoich obowiązków 

zdecydowałem się na osobiste wzięcie udziału w tym zebraniu – do tej pory wszystkie 

głosowania przeprowadzałem drogą elektroniczną (łączny koszt zgodnie ze stawkami 

uznanymi w PZSS wyniósł ponad 1700 zł). Na „43 IPSC General Assembly” w Belgradzie 

spotkałem się z bardzo miłym i życzliwym przyjęciem a także uzyskałem zapewnienie, że 

rozwój IPSC w Polsce jest przez władze światowe IPSC obserwowany i doceniany.  

 

Inne poniesione przez Region w 2019 roku koszta. 

 

 

 

W 2019 roku z konta Regionu zostały opłacone, podobnie jak w poprzednich latach, 

pamiątkowe podziękowania które przekazałem do przedstawicieli firm wspierających rozwój 

IPSC w Polsce w minionym roku - koszt takich podziękowań wraz z ramkami przekroczył 

450 złotych. Ponad 400 zł pochłonęło przygotowanie i wyprodukowanie pamiątkowych 

powołań jakie otrzymali nasi reprezentanci, uczestnicy Mistrzostw Świata i Europy. 1350 zł 

zostało przekazane za pierwsze trzy kwartały pracy firmy, administratora naszej strony 

internetowej oraz 2400 zł za koszty prowadzenia księgowości. Decyzją Przewodniczącego 

NROI Polska w dalszym ciągu wymaga się od sędziów NROI na zawodach w Polsce 

noszenia koszulek specjalnie do tego celu przygotowanych – podtrzymałem swoją decyzję o 

współfinansowaniu przez Region takich koszulek dla sędziów i na ten cel w 2019 roku 

wydatkowane zostało z konta Regionu prawie 12000 zł z czego lekko ponad połowa  

pochodziła z wpłat od bezpośrednio zainteresowanych. W 2019 roku spotkałem się także z 

problem tzw. RODO – prace prawnika przy przygotowywaniu odpowiednich zapisów na 

stronę Regionu pochłonęły 1500 złotych. Na razie nie udało się wprowadzić żadnych z nich 

wobec problemów z ustaleniem szczegółów z PZSS. Tak jak w minionych latach całość 

transferów środków pieniężnych IPSC Polska odbywa się na specjalnym subkoncie Regionu 

IPSC Polska przy małopolskim Związku Strzelectwa Sportowego i prowadzona jest 

bezgotówkowo na podstawie umów i faktur zatwierdzonych przez Skarbnika i 

Przewodniczącego Komisji PZSS której bezpośrednio podlega działalność Regionu. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Dyrektora regionalnego IPSC w 2019 roku.  

Strona 6 
 

Podsumowanie prac. 

 

 

 W lutym 2019 roku, wraz z dwoma członkami Rady Regionu wziąłem udział w 

spotkaniu z Prezesem PZSS Panem Tomaszem Kwietniem. Przedstawiłem dotychczasowy 

model działania Regionu oraz możliwości w jaki sposób PZSS mógłby nas wesprzeć w 

naszym dalszym rozwoju. Na spotkaniu otrzymałem zaproszenie do udziału w najbliższym 

zebraniu Zarządu PZSS na którym to w dniu 07.05.2019 się pojawiłem. Zreferowałem tam 

pokrótce stan IPSC w Polsce przybliżając zebranym naszą dyscyplinę oraz odpowiadając na 

zadawane w trakcie dyskusji pytania. Zwróciłem uwagę na fakt istnienia IPSC w strukturze 

PZSS oraz zasygnalizowałem nasze oczekiwania w przyszłości - chodziło mi głównie o 

bezpośrednie wsparcie finansowe dla naszych reprezentantów na zawodach rangi 

mistrzowskiej (L4 i L5), wskazałem, że próbujemy się samofinansować ale potrzeby naszych 

najlepszych zawodników są większe. Idąc dalej, w dniu 17.05.2019 roku złożyłem na ręce 

Przewodniczącego Komisji PZSS ds. konkurencji Strzeleckich nie objętych przepisami ISSF 

wniosek do Zarządu PZSS o dofinansowanie Regionu kwotą 50000 zł. Niestety do końca 

sprawowania przeze mnie mojej funkcji nie zostałem poinformowany o dalszych jego losach. 

Pod koniec września, w trakcie prowadzenia prac związanych z przygotowaniem 

kalendarza zmagań Pucharu Polski IPSC na rok 2020 gdy trwały rozmowy z klubami 

organizującymi zawody spotkałem się z dużą falą niezrozumiałej i jak mi się wydaje 

nieuzasadnionej publicznej wrogości i w trosce o zachowanie spokoju i jedności w Regionie 

podjąłem decyzję o złożeniu rezygnacji z pełnionej od 2014 roku funkcji Dyrektora 

Regionalnego IPSC Polska. Rezygnacja została przyjęta. 

 Nie udało mi się wobec powyższego zakończyć całego cyklu Pucharu Klubów IPSC 

2019, nie poprowadziłem do końca także Pucharu Polski w strzelbie IPSC gdyż ostatnie 

zawody z cyklu rozegrane zostały dopiero na początku listopada. Nie rozliczyłem się także  z 

organizującymi zawody międzynarodowe (L3) w 2019 roku klubami - zawodów takich było 

rekordowo dużo bo aż 21. Właściwie przygotowałem ale nie został przeze mnie zatwierdzony 

kalendarz zawodów Pucharu Polski i Mistrzostw Polski IPSC 2020. Cały majątek Regionu: 

wszystkie dokumenty papierowe, twardy dysk, medale, pieczęć etc, a także adresy email i 

dostępy do strony przekazałam swojemu następcy powołanemu decyzją Przewodniczącego 

Komisji PZSS ds. konkurencji nie objętych przepisami ISSF.  

 

                                                                                               Z wyrazami szacunku 
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